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I. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2018 

/POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM/ 

 

Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za 

proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 

 

Mladinski center Hrastnik je javni zavod, določeni uporabnik, ki pridobiva svoje prihodke kot 

posredni uporabnik iz proračunskih sredstev Občine Hrastnik, drugih proračunskih sredstev 

ter manjši delež z opravljanjem lastne dejavnosti. Zavod ni zavezanec za davek za dodano 

vrednost. Z delom je pričel v letu 2011, točen datum registracije zavoda je 22. 8. 2011. 

 

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju se 

uporabljajo Zakon o računovodstvu, Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in 

odhodkov pravnih oseb javnega prava, Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in 

obveznosti ter drugi zakoni in predpisi s tega področja, Navodilo o načinih in stopnjah odpisa 

neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, Pravilnik o 

enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 

ter Slovenskimi računovodskimi standardi. 

 

Računovodsko poročilo obsega pojasnila in razkritja v zvezi z računovodskimi izkazi: 

 

1. Bilanca stanja (pojasnila k postavkam) ter obvezne priloge Stanje in gibanje dolgoročnih 

finančnih naložb in posojil ter Stanje in gibanje neopredmetenih in opredmetenih 

osnovnih sredstev 

2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (pojasnila k postavkam) 

3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (pojasnila 

k postavkam) 

4. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (pojasnila k izkazom) 

5. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (pojasnila k izkazom) 

6. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (pojasnila k 

izkazom) 

7. Pregled razporeditve ugotovljenega poslovnega izida  - presežka prihodkov nad odhodki 

za leto 2018 

8. Pregled Obračuna Davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2018 

9. Pregled po stroškovnih mestih in obrazložitev 

10.  Priloge 
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1. Pojasnila k bilanci stanja (priloga Bilanca stanja) 

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov. Prilogi k 

bilanci stanja sta Stanje gibanja dolgoročnih finančnih naložb in Stanje in gibanje 

neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev. 

 

AKTIVA SKUPAJ: 

 

a) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

 

- Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva v upravljanju = 13.847,70 € 

 

 

Stanje 31.12.2017 Povečanje Zmanjšanje Stanje 31.12.2018

Oprema v 

upravljanju 18.533,72 0,00 4.686,02 13.847,70

Drobni inventar 0,00 0,00 0,00 0
Posl.prostor v 

gradnji ali izdelavi 0,00 0,00 0  
 

 

Mladinski center  s svojo dejavnostjo v letu 2018 ni pridobil novih osnovnih sredstev – 

pridobitev nove opreme za delovanje MCH v vrednosti 0 € . Zmanjšanje predstavlja 

amortizacija te opreme za tekoče leto in se je knjižila v breme sredstev v upravljanju. V letu 

2018 ni bilo pod postavko drobni inventar nabavljeno ničesar.  

 

b) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 

Kratkoročna sredstva zavoda v skupni vrednosti 23.201 € predstavljajo denarna sredstva 

zavoda na podračunu pri UJP ter kratkoročne terjatve do kupcev in kratkoročne terjatve do 

uporabnikov enotnega kontnega načrta in aktivne časovne razmejitve 

 

• Stanje sredstev na podračunu UJP na dan 31.12.2018  v višini 8.701 € 

 

• Kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31.12.2018 v višini  6.036 €  

 

(kratkoročna terjatev za oglaševanje Hrastov list, uporabnina, zaht. VGC) 

 

• Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 8.315 €  

 

(kr. terjatev – Zavod za zaposlovanje –javna dela = 865,44 €, kr. terjatev – Urad 

RS za mladino = 4.418,75 €, kr. terjatev do Občine Hrastnik – 2.706,60 € 

tek.mat.stroški + javna dela 269,08 €, KRC =54,75 €) 

 

- Druge kratkoročne terjatve v višini 0 €  

 

• Aktivne časovne razmejitve v višini 149 € 
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(kratkoročno odloženi odhodki  za zavarovanje poslovnega prostora – sorazmerni 

delež glede na sklenjeno zavarovalno polico)  

 

 

Konto Besedilo l.2017 l.2018 IND 18/17

A.

 DOLGOROČNA SREDSTVA IN 

SREDSTVA V UPRAVLJANJU 18.534 13.848 74,72

O2 Nepremičnine 0 0,00

O4

Oprema in druga opredmetena osnovna 

sredstva 47.066 47.066 100,00

O5

Popravek vrednosti opreme in drugih 

opredmetenih osnovnih sredstev 28.532 33.218 116,42

B.

KRATKOROČNA SREDSTVA IN 

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 21.607 23.201 107,38

11

Dobroimetje pri banka in drugih finančnih 

ustanovah 6.861 8.701 126,82

12 Kratkoročne terjatve do kupcev 1.383 6.036 436,44

14

Kratkoročne terjatve do uporabnikov 

enotnega kontnega načrta 13.225 8.315 62,87

17 Druge kratkoročne terjatve 3 0 0,00

19 Aktivne časovne razmejitve 135 149 110,37

AKTIVA SKUPAJ 40.141 37.049 92,30  
 

 

 

PASIVA SKUPAJ: 

 

a) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

Kratkoročne  obveznosti v skupni vrednosti 20.550 € predstavljajo: 

- Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 11.743 €  

 

(te obveznosti predstavljajo stroški storitev in materiala za dejavnost ter programa 

Mladinskega centra Hrastnik opravljene v letu 2018, z rokom zapadlosti v letu 

2019  ter obveznosti stroškov storitev – obratovalni stroški poslovnih prostorov za 

leto 2018, z zapadlostjo plačila v letu 2019) 

 

- Kratkoročne obveznosti do redno zaposlenega, zaposlenega preko javnih del in za 

polovični delovni čas zaposlene delavke v okviru projekta Večgeneracijski center 

Zasavje- decembrska neto plača, prispevke iz bruto plače, davčni odtegljaj, 

prehrano med delom, prevoz na delo v vrednosti  4.148 € 

 

- Kratkoročne obveznosti iz poslovanja predstavljajo obveznost za prispevke 

delodajalca za  decembrsko plačo, dodatno pokojninsko zavarovanje ter znesek 

odtegljaja od plače zaposlenega v vrednosti ter prispevki za obračunano avtorsko 

pogodbo, davek od dobička pravnih oseb 4.429  € 
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- Kratk.obveznostI iz poslovanja 230 €  

 

(provizija UJPNET november in december 2018, druge kratkoročne obveznosti do 

drugih neposrednih uporabnikov  - nadomestilo za Sigenca Ministrstvo za javno 

upravo, Mlad.center Trbovlje) 

 

- Pasivne časovne razmejitve – 0 € 

 

 

 

b) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  

Lastne vire in dolgoročen obveznosti  v skupni vrednosti 16.499 € predstavljajo: 

- Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v 

vrednosti  13.848 €  

 

(gre za opredmetena osnovna sredstva, ki jih ima Mladinski center Hrastnik v 

upravljanju , prejeta od ustanovitelja – Občina Hrastnik, katerih vrednost se z 

amortizacijo zmanjšuje) 

 

- Presežek prihodkov nad odhodki v vrednosti  2.651 €  

 

(Presežek prihodkov preteklih let v znesku 2562 € + presežek prihodkov leta 2018 

v vrednosti 89 €). 

 

 

Konto Besedilo l.2017 l.2018 Ind.18/17

D

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN 

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 19.045 20.550 107,90

21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 4009 4148 103,47

22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 6389 11743 183,80

23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 6916 4429 64,04

24

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov 

enotnega kontnega načrta 131 230 175,57

29 Pasivne časovne razmejitve 1600 0 0,00

E

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE 

OBVEZNOSTI 21.096 16.499 78,21

980

Obveznosti za neopredmetena osnovna 

sredstva in opredmetena osnovna sredstva 18.534 13.848 74,72

985 Presežek prihodkov nad odhodki 2.562 2.651 103,47

PASIVA SKUPAJ 40.141 37.049 92,30
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V prilogi Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil ni podatkov, saj Mladinski 

center Hrastnik nima dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil. 

 

 

 

 

V prilogi Stanje in gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev so pojasnjeni 

podatki, ki so razčlenjeni tudi v Bilanci stanja. 

 

 

Oznaka Besedilo

Znesek NV 

1.1.

Znesek 

popravek 

vrednosti 

1.1.

Znesek 

povečanje 

nabavne 

vrednosti

Znesek 

povečanje 

popravka 

vrednosti

Znesek 

amortizacija

Znesek 

neodpisane 

vrednosti

700

I.NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 

OPREDMETENA OSNOVNA 

SREDSTVA V UPRAVLJANJU 47.066 28.532 0 0 4.686 13.848

706 F. OPREMA 47.066 28.532 0 0 4.686 13.848  
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2. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (priloga Izkaz 

prihodkov in odhodkov  - določenih uporabnikov) 

 

Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo poslovnega dogodka. 

Prihodki so razčlenjeni v skladu s  Slovenskimi računovodskimi standardi in Enotnim 

kontnim načrtom za proračunske uporabnike. Med prihodki in odhodki so izkazani zneski, 

ki so nastali kot poslovni dogodki v času od 1.1.-31.12.2018. 

 

Konto Besedilo l.2017 l.2018 IND 18/17

A PRIHODKI OD POSLOVANJA 115.205 126.126 109,48

760 Prihodki prodaje proizvodov in storitev 115.205 126.126 109,48

B FINANČNI PRIHODKI 0 0 0,00

C DRUGI PRIHODKI 15.638 7.219 46,16

D CELOTNI PRIHODKI 130.843 133.345 101,91

E

STROŠKI BLAGA,MATERIALA IN 

STORITEV 74.429 62.596 84,10

460 Stroški materiala 8.498 11.079 130,37

461 Stroški storitev 65.931 51.517 78,14

F STROŠKI DELA 55.969 70.652 126,23

464 Plače in nadomestila plač 43.626 54.901 125,84

del 464 Prispevki za socialno varnost delodajalcev 7.183 8.830 122,93

del 464 Drugi stroški dela 5.160 6.921 134,13

G AMORTIZACIJA 0 0 0,00

L DRUGI ODHODKI 0 0 0,00

M PREVREDN.POSL.ODHODKI 0 0 0,00

N CELOTNI ODHODKI 130.398 133.248 102,19

O PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV 445 97 21,80

Davek od dohodka pravnih oseb 1 8

PRESEŽEK PRIHODKOV OBR.OBDOBJA 444 89 20,05

Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOH.  
 

Mladinski center Hrastnik je imel v letu 2018 naslednje prihodke v znesku 133.345 €: 

 

a) Prihodki prodaje proizvodov in storitev v vrednosti 126.126 € in sicer: 

 

-  47.200 € prihodki ustanovitelja – Občina Hrastnik za plače in prispevke zaposleni 

ter za stroške materiala in storitev 

- 15.997 € prihodki ustanovitelja – Občina Hrastnik za stroške programa 

Mladinskega centra Hrastnik 

- 14.633 € prihodki ustanovitelja – Občina Hrastnik za 15% delež sofinanciranja za 

zaposlene delavce preko javnih del ter regres + prihodek Zavoda za zaposlovanje 

(85% delež sofinanciranja za zaposlene delavce preko javnih del) 

- 6.558 € prihodki ustanovitelja – Občina Hrastnik za izvedbo Hrastov list 
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- 450 € prihodki lastna dejavnost v organizaciji Mladinskega centra Hrastnik (tečaji 

in izvedba delavnic, oglaševanje) 

- Prihodek projekta »mladi« za zaposleno delavko preko projekta 11.100 € 

- 16.479 € prihodki za projekt Večgeneracijski center Zasavje 

- 8.838 € prihodek Urada za mladino 

- 4.871 € prihodek tržne dejavnosti (uporabnina prostora, izkupiček prodaje kart, 

sponzorska sredstva za izdajo knjige) 

 

 

b) Drugi prihodki  v vrednosti 7.219 € 

 

- prihodke EVS -  mednarodna izmenjava prostovoljcev v znesku  1.412  €   

- 107 € prihodek CSD – družbeno koristno delo 

- 4.850 € nenamenske donacije podjetij za delovanje MCH in izdajo knjige 

- 850 € (sponzorska sredstva) 

 

Odhodki  Mladinskega centra Hrastnik v letu 2018 so znašali skupaj 133.248 € in sicer: 

 

a) Stroški materiala v vrednosti 11.079 €  

 

- Stroški čistil in toaletnih potrebščin 313 € (za čiščenje in vzdrževanje poslovnega 

prostora in okolice Mladinskega centra Hrastnik ) 

- Pisarniški material 589 € 

- Stroški živil za delavnice in reprezentanco 3.898 € / kulinarične delavnice, hrana 

in pijača za prostovoljce, obroki za izvajalce določeni s pogodbami, degustacije 

na prireditvah / 

- Material za izvedbo delavnic 189 € 

- Dr.inventar z življ.dobo do 1leta  - 760 € 

- Stroški ogrevanje poslovnih prostorov  4.039 € 

- Stroški materiala – razno 775 € 

- Material za tekoče vzdrževanje opreme, okolice zgradb 181 € 

- Drug porabljen material  70 € 

- Članarina mreža MaMa – 265 € 

 

 

b) Stroški storitev v vrednosti 51.517 € 

 

- Druge storitve (pošta, telefon, internet, računalniške storitve, stroški 

varovanja,stroški vzdrževanja opreme…) v vrednosti   4.799 € 

- Str.zdravniških pregledov 211 € 

- Stroški zavarovanja posl.prostora 184 € 

- Stroški storitev Hr.list 560 € 

- Stroški oglaševanja  1.116 € 

- Tiskarske, fotografske in druge izdelavne storitve  7.466 € 

- Računovodske storitve 3.520 € 

- Stroški prireditev, delavnic v sklopu programa in dela MCH 20.664 € 

- Podjemna pogodba, avtorski honorar za izvedbo programa dela Mladinskega 

centra in za Hrastov list 5.963 € 
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- Delo preko študentskega servisa za izvedbo programa dela Mladinskega centra in 

izvedbo priprave Hrastov list 2.846 € 

- Prispevki podjemnih pogodb in avtorskega honorarja za izvedbo programa dela 

Mladinskega centra in izvedbo priprave Hrastov list 570 € 

- Stroški projekta EVS  1.129 € 

- Članarina 15 € / Las/ 

- Dnevnice, potni stroški, nočnine 1.534 € 

- Komunalne storitve 40 € 

- Stroški varstva pri delu  156 € 

- Stroški provizije agenciji za plačilni promet 59€ 

- Stroški najemnina tiskalnika 685 € 

 

 

c) Stroški dela v vrednosti  70.652 € predstavljajo stroške zaposlenega direktorja Javnega 

zavoda, enega  zaposlenega delavca  preko javnih del ter enega zaposlenega delavca s 

skrajšanim delovnim časom preko projekta Večgeneracijski center Zasavje ter redno 

zaposlenega delavca preko projekta »Mladi« v sodelovanju z Zavodom za 

zaposlovanje. V tej postavki so zajete obračunane bruto plače, prispevki delodajalca 

na bruto plače ter povračila stroškov zaposlenim in regres) 

 

 

 

Presežek prihodkov nad odhodki  v letu 2018 znaša 97  € in se zmanjša še za davek od 

dobička pravnih oseb v vrednosti 8 €, kar pomeni da je čisti  presežek prihodkov nad odhodki 

89 € in se razporedi na nerazporejen presežek prihodkov. 
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3. Pojasnila k Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu 

denarnega toka 

 

 

Iz Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, lahko 

primerjamo prihodke in odhodke po namenu. Pri evidenčnem izkazovanju podatkov, se 

upoštevajo pravila oz. določila odredbe o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov, 

ki opredeljujejo, da se prihodek oziroma odhodek prizna, ko sta izpolnjena naslednja pogoja: 

 

- Poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov  

je nastal 

- Denar ali njegov ustreznik je prejet oziroma izplačan. 

 

Prihodki so razčlenjeni v skladu z Zakonom o računovodstvu ter Enotnim kontnim načrtom za 

proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Med prihodki in odhodki do 

izkazani zneski, ki so nastali v obdobju od 01.01.2018-31.12.2018. 

 

Mladinski center Hrastnik je v letu 2018 imelo po načelu denarnega toka 132.003  € 

prihodkov in 130.162 € odhodkov, presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka 

je  v letu 2018  znašal 1.841 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  Mladinski center Hrastnik 
                                                                  Naselje Aleša Kaple 9a 
                                                                  1430 Hrastnik 
                                                                  www.mch.si 
 

10 
 

Konto Besedilo l.2017 l.2018 Ind.18/17

I. SKUPAJ PRIHODKI 128.183 132.003 102,98
1.PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 125.435 127.774 101,86
A.Prihodki iz sredstev javnih financ 124.613 117.082 93,96
*prejeta sred. iz državnega proračuna 41.830 33.803 80,81
*prejeta sred. iz obč. proračuna 77.783 83.279 107,07
*Prejeta sredstva iz sredstev EU 5.000 0 0,00
B. Drugi prih. za izvaj. dej. javne službe 822 10.692 1300,73

del 7130 Prih. Prodaje- izvaj. javne službe 322 0 0,00

del 7102 Prejete obresti 0 0 0,00
Drugi prihodki za izv.javne službe 0 5.342 0,00

730 Prejete donacije iz domačih virov 500 5.350 1070,00
2.PRIHODKI OD PRODAJE  NA TRGU 2.748 4.229 153,89

del 7130
Prihodki od prodaje blaga in storitev na 

trgu 2.748 4.229 153,89

II.SKUPAJ ODHODKI 125.589 130.162 103,64
1. ODHODKI ZA IZVAJ. JAVNE SLUŽBE 125.589 130.162 103,64
A.Plače in drugi izdatki zaposlenim 48.143 60.762 126,21

del 4000 Plače in dodatki 42.913 53.888 125,58

del 4001 Regres za letni dopust 1.977 3.204 162,06

del 4002 Povračila in nadomestila 352 3.670 1042,61
B. Prispevki delodaJ. za soc. varnost 7.050 9.472 134,35

del 4010 Prisp. za pokoj. in inv.zavarovanje 3.798 4.781 125,88

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.042 3.830 125,90

del 4012 Prispevek  za zaposlovanje 43 73 169,77

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 43 54 125,58

del 4015 Premije kolekt.dod. pokojnin. zavarov. 124 734 591,94
C. Izdatki za  za izvajanje javne službe 70.396 59.928 85,13

del  4020 Pisarniški in spl. mat. in storitve 18.194 22.863 125,66

del 4021 Posebni material in storitve 8.564 4.273 49,89

del 4022 Energija,voda, kom. stor. in komunik. 4.988 5.269 105,63

del 4023 Prevozni stroški in storitve 150 162 108,00

del 4024 Izdatki za službena potovanja 1.431 1.006 70,30

del 4025 Tekoče vzdrževanje 381 489 128,35

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.958 969 49,49

del 4029 Drugi operativni odhodki 34.730 24.897 71,69

J. Investicijski odhodki 0 0 0,00

4202 Nakup opreme 0 0 0,00

4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna 

dokumentacija, investicijski inženiring 0 0 0,002. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA 

IN STORITEV NA TRGU 0 0 0,00

del 402
Izdatki za blago in storitve iz naslova 

prodaje blaga in storitev na trgu 0 0 0,00
PRESEŽEK PRIHODKOV NA ODHODKI 2.594 1.841 70,97
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 0 0 0,00  
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4. Pojasnila Izkaza računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 

(priloga) 

 

Mladinski center Hrastnik v poslovnem letu 2018 ni imel nobenih prejetih posojil in jih tudi 

na dajal. 

 

 

 

5. Pojasnila Izkazu računa financiranja določenih uporabnikov (priloga) 

 

Mladinski center Hrastnik se v letu 2018 ni zadolževal niti ni odplačeval dolgov, zato je v tem 

obrazcu naveden le podatek o povečanju sredstev na računih iz obrazca Izkaz prihodkov in 

odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v vrednosti 1.841  €. 

 

 

 

6. Pojasnila k Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah 

dejavnosti (priloga) 

 

 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je sestavljen v 

skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje zavoda po 

vrstah prihodkov. V Mladinskem centru Hrastnik so v letu 2018 večinski prihodki in 

odhodki ustvarjeni z opravljanjem in izvajanjem nalog javne službe. Podatki v tem 

obrazcu so vrednostno enaki podatkom iz Izkaza prihodkov in odhodkov določenih 

uporabnikov.  

 

 

 

7. Pregled razporeditve ugotovljenega poslovnega izida – presežka prihodkov nad 

odhodki 

 

 

Mladinski center Hrastnik je leto 2018 zaključil z pozitivnim izidom, saj je presežek 

prihodkov nad odhodki znašal 89 €.  Ker je MCH ustvaril presežek prihodkov  v prejšnih 

letih v znesku 2.562  €, presežek prihodkov nad odhodki leta 2018 ostaja nerazporejen in 

tako ostane na  MCH skupen znesek nerazporejenih presežkov prihodkov  v vrednosti 

2.651 €. 

 

 

 

8. Pregled Obračuna davka od dobička pravnih oseb (priloga) 

 

 

Mladinski center Hrastnik je javni zavod, ustanovljen za opravljanje nepridobitne 

dejavnosti. Po določilih Zakona o davku od dohodka pravnih oseb pa moramo, ker smo 
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davčni zavezanec, vseeno sestaviti davčni obračun. Pravilnik o opredelitvi pridobitne in 

nepridobitne dejavnosti določa, kaj se davčno šteje za pridobitno oz. nepridobitno 

dejavnost. Po določilih tega pravilnika predstavljajo sredstva, pridobljena iz naslova 

proračunskih občinskih in drugih sredstev, nepridobitna sredstva.  

 

V letu 2018 je Mladinski center Hrastnik ustvaril 133.345,14 € prihodkov, od tega 

6.171,23  € prihodkov pridobitne dejavnosti. Celotni odhodki so znašali 133.247,85 € 

(6.126,87 € odhodkov pridobitne dejavnosti.) 

Mladinski center Hrastnik bo za leto 2018 plačal (glede na opravljanje pridobitne 

dejavnosti) 8,43 € davka od dobička pravnih oseb. 

 

 

9. Pregled po stroškovnih mestih in obrazložitev 

 

PROGRAM MCH 2018: 

 

Odhodki

Prih.iz 

obč. 

prorač.

Urad za 

mladino

Donacij

e

Izvedba 

delavnic,t

ržna 

dejav.

MAT.STROŠKI 1.050,81

* mat.za izvedbo del., programov 647,87

* drug porabljen material 75,47

* stroški živil (pogrinki,napitki,…) 327,47

STR.STORITEV 27.128,28

* stroški oglaševanja 352,09

* stroški tiskarskih,izdelavnih storitev 2.418,23

* stroški najemnin 29,40

* stroški prireditev- delavnice s programi 19.886,82

* stroški prevozov 0,00

* stroški dnevnic,potnih stroškov,nočnin 703,90

* študentsko delo 2.765,96

* avtorske pog.,podj.pog. s prispevki 611,88

* druge storitve 360,00

SKUPAJ ODHODKI/PRIHODKI PROGRAM 28.179,09 15.997,26 8.837,50 500,00 2844,33
 

 

 

V letu 2018 je bilo s strani MCH organiziranih več prireditev, delavnic, drugih dejavnosti, 

ki so bile v skladu s programom MCH. Vrednost skupaj le-teh je bila 24.224,81 €. S strani 

občine so bila za program MCH pridobljena sredstva v vrednosti 15.997,26 €, ostala 

sredstva pa so bila črpana iz drugih prihodkov, ki jih je MCH pridobil iz naslova donacij 

ter iz naslova prihodkov Urada za mladino ter iz naslova soudeležbe tečajev in delavnic in 

opravljanja tržne dejavnosti. 
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     HRASTOV LIST  2018: 

 

 

Odhodki

Prihodki 

Hrastov list iz 

obč.proračun

a

Prihodki 

oglaševanja

STR.STORITEV 6820,68

* str.računalniških storitev 14,99

* tiskarske,fotograf., izdelavne storitve 4779,06

* študentsko delo(oblikov.,) 80

* avt.honorar vključno s prispevki 

(lektura,prispevki) 1.386,63

* druge stor. 560,00

SKUPAJ ODHODKI HRASTOV LIST 6820,68 6.558,02 270,00  
 

MCH je s strani občine pridobil sredstva za izdajanje časopisa Hrastov list v letu 2018 v 

znesku 6.558,02 € ter iz naslova oglaševanja 270,00 € - skupaj torej prihodkov na postavki 

Hrastov list 6828,02. Sami stroški, ki jih je imel MCH pri izdajanju tega časopisa so 

znašali 6.820,68 €.  

 

 

EVS – PROJEKT MEDNARODNE IZMENJAVE PROSTOVOLJCEV: 

 

Stroški tega projekta za 1 prostovoljca iz Evrope so v letu 2018 znašali 1.415,33 €, 

prihodki iz tega projekta pa so znašali 1.412,06 €. Stroški so nastali v zvezi z nastanitvijo 

prostovoljcev, hrano, žepnino in drugimi stroški, ki jih izvajajo prostovoljci  v sklopu 

projekta EVS. 

 

Odhodki Prihodki 

STROŠKI PROJEKTA  EVS 1.415,33

SKUPAJ 1.415,33 1.412,06
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MCH skupaj z javnimi deli (BREZ PROGRAMA IN HR.LISTA TER EVS): 

 
Prihodki iz 

občinskega 

proračuna 

za plače in 

mat.strošk

e

Prihodki - 

javna dela

Prihodek- 

za 

mentorstv

o

Prihodki 

delavnic, 

tečajev

Ostali 

projekti

Prejete 

donacije

Str.materiala 9488,78

Str.storitev 8607,49

Str.amortizacije 0,00

Str.dela 47.568,19

* plača zaposlenih 37.132,48

* strošek prehrane 2.358,29

* regres zaposlenih 1.685,58

* prisp.na BOD 6.052,12

* premija za KAD 339,72

Drugi odhodki 0

Prevr.posl.odh. 0,00

SKUPAJ ODHODKI 65664,46 47199,85 14.633,09 0,00 1481,52 0,00 2.350,00

 
 

 

 

DRUŽBENO KORISTNA DELA 2018 

 

V letu 2018 smo v MCH speljali tudi projekt družbeno koristnih del, kjer ne nastaja 

nobenih dodatnih stroškov, ampak so vsi stroški tudi kriti s strani CSD. 

 

Stroški DKD 106,86 Prihodki DKD 106,86

SKUPAJ 106,86 SKUPAJ 106,86  
 

 

 

PROJEKT VEČGENERACIJSKI CENTER ZASAVJE 

 

V letu 2018 smo nadaljevali tudi s projektom Večgeneracijski center Zasavje, kjer je 

preko projekta zaposlena za polovični delovni čas koordinatorka na tem projektu. S 

programom preko tega projekta smo z zahtevkom pridobili sredstva, da lahko ta projekt 

nemoteno organiziramo in speljemo. 

Odhodki Prihodki VGCZ

Str.materiala 490,89

Stroški storitev 4052,08

Stroški dela 11424,69

SKUPAJ 15967,66 16479,27  
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PROJEKT ZAPOSLITEV »MLADI« 

 

V letu 2018 je MCH vključno z Zavodom za zaposlovanje vstopil v projekt »Zaposlitev 

mladih«, kjer je delo dobila za 10 mesecev nova delavka, ki je sodelovala na projektih in 

drugih delih v MCH. 

 

ODHODKI PRIH. MINISTRSTVO LASTNA SRED.

Str.dela  zaposlenega 11.719,83 11.100,00 619,83

 
 

 

 

IZDAJA KNJIGE  

 

V sklopu MCH se je izdala tudi knjiga avtorja Srečka Klenovška z naslovom Je bilo, je in 

bo. Vsi stroški so se, tako kot je bilo sklenjeno po predhodnem dogovoru z avtorjem, 

pokrili izključno s tržnimi prihodki in donacijami. 

 

 

 

Lektoriranje 1.000,00 Prihodki tržni 1.374,75

Avtorski honorar 2.373,94 Donacija knjiga 2.000,00

ODHODKI 3.373,94 PRIHODKI   3.374,75  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila: Hribšek Urška 

 

Februar, 2019 
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 II. PREDSTAVITEV, NAMEN IN OPIS DEJAVNOSTI CENTRA V LETU 2018 
 
 

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje centra 
 

- Zakon o zavodih (UL RS 12/91 s kasnejšimi spremembami) 
- Ustanovni akt Javnega zavoda Mladinski center Hrastnik (UV Zasavja 37/10) 
- Statut Javnega zavoda Mladinski center Hrastnik 

 
2. Osnovne dejavnosti centra in njegove funkcije: 
 

- zbiranje in posredovanje informacij za potrebe mladih, 
- koordinira dejavnosti in prireditve za mladino, 
- organizira in izvaja počitniške dejavnosti za mladino, 
- organizira in izvaja prireditve širšega pomena in pridobiva sredstva zanje, 
- nudi organizacijsko in tehnično pomoč organizacijam, ki izvajajo dejavnosti za mladino in 

vodi mladinske dejavnosti in drugo, 
- ugotavljanje potreb in interesov mladih (zlasti starostne skupine med 15. in 29. letom) na 

področju kulture, 
- organiziranje in izvajanje kulturnih festivalov in projektov, 
- organiziranje in sodelovanje v izmenjavi mladih s sorodnimi institucijami v Sloveniji in 

tujini, 
- organiziranje in izvajanje raziskovalne, izobraževalne in svetovalne dejavnosti za mlade. 

 
Da bi optimalno izrabil svoje kapacitete, lahko center opravlja na področju svojega delovanja 
tudi gospodarsko dejavnost, pri čemer je prihodek take dejavnosti izrecno namenjen razvoju 
in izvajanju osnovnih dejavnosti centra. 
 
V okviru dejavnosti lahko center: 

- opravlja storitve založništva vseh vrst s področja dejavnosti, 
- nudi tehnično-organizacijske storitve in dajanje v najem tehnične, scenske in druge 

opreme, 
- oddaja prostore za izvedbo vseh vrst prireditev, 
- nudi specialna znanja ter strokovne in tehnične storitve za izvedbo prireditev v prostorih 

zavoda in drugje, 
- nudi gostinske storitve za zaposlene, obiskovalce in izvajalce prireditev, 
- oddaja v najem nepremičnine, s katerimi upravlja. 

 
 
3. Organizacija, organi centra in vodenje centra 
 
Od 1. 6. 2014 Mladinski center vodi direktor Jani Medvešek. Delo centra je organizirano 
enovito. Vsa dela in opravila izvajajo delavci in sodelavci centra. Delo organizira, vodi in 
koordinira direktor centra. V letu 2018 smo imeli zaposleno eno mlado osebo prek javnih del. 
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V letu 2017 smo kot partnerji v projektu Večgeneracijski center Zasavje za polovični delovni 
čas na projektu zaposlili delavko in tako še bolj institucionalizirano nadaljevali kontinuiran in 
izviren program medgeneracijskega sodelovanja. 
 
Ob koncu prejšnjega leta smo se prijavili tudi na javni razpis "Zaposlitev na področju 
mladinskega dela v mladinskem sektorju", kjer smo pridobili sredstva za zaposlitev mlade 
osebe za 9 mesecev. Javni razpis je omogočil zaposlitev mlade osebe (15-29 let) od 1. marca 
2018. Gre za zaposlitev, ki mladim prinaša možnost za pridobivanje kakovostnih delovnih 
izkušenj, znanj in kompetenc mladinskega delavca, za mladinski sektor pa predstavlja 
prispevek k rednim dejavnostim organizacij v mladinskem sektorju na področju mladinskega 
dela ter k izboljšanju kakovosti mladinskega dela. Cilj javnega razpisa je bil spodbuditi in 
zagotoviti večjo zaposljivost mladih, kar povečuje možnosti njihove zaposlitve po izteku 
operacije ter prispeva k znižanju brezposelnosti mladih. 
 
Na podlagi pogodbe, ki jo imamo podpisano s Centrom za socialno delo smo v letu 2018 
izvajali tudi program opravljanja družbeno-koristnih del. Izvajanje nadomestne kazni in 
ostalih ukrepov v splošno korist poteka pod pristojnostjo centra za socialno delo, ki pripravi 
potrebno dokumentacijo in postopke za vključitev te osebe k nam. To vključuje dogovor, 
vodenje in nadziranje opravljenega dela. 
 
Celoten preostali kader predstavljajo mladi prostovoljci, ki v centru redno sodelujejo. Njihova 
vloga je ob malo zaposlenih toliko večjega pomena. Mladi imajo zastopan svoj glas pri 
odločanju o dogajanju in vsebinah, ki jih center pripravlja za mlade. 
 
Organizacija dela v centru se podrobneje določi z aktom o sistemizaciji delovnih mest, ki ga 
predlaga direktor, sprejema pa v skladu z ustanovitvenim aktom svet centra s soglasjem 
ustanovitelja. 
 
Projekte za mlade, ki jih vodi center lahko izvajajo tudi zunanji strokovni sodelavci in 
mentorji, ki izvajajo aktivnosti za mlade v skladu z ustanovitvenim aktom centra, navodili 
sveta centra, programskega sveta in direktorja. 
 
Center upravlja svet centra in šteje 5 članov. Svet centra je sestavljen iz: 
- 2 predstavnikov ustanovitelja, imenovana s strani Občinskega sveta občine Hrastnik, 
- 1 predstavnika izobraževalnih institucij, imenovanega s strani Občinskega sveta občine 

Hrastnik, 
- 1 predstavnika delavcev centra, ki ga je imenoval župan Občine Hrastnik, saj zaposlenih na 

centru razen direktorja še ni bilo. 
- 1 predstavnikov uporabnikov storitev oziroma zainteresirane javnosti, ki ga imenuje 

študentski klub v Hrastniku. 
 
Sedanji Svet centra je bil konstituiran 2. 9. 2015, mandat članov je 4 leta. 
 
Finančno računovodsko službo po posebni pogodbi opravlja Servis enka, Urška Hribšek s. p. 
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4. Namen Mladinskega centra Hrastnik 

 
Mladinski center Hrastnik s svojimi dejavnostmi ponuja širok spekter neformalnega učenja, 
kjer lahko udeleženci razvijejo svoje sposobnosti in kompetence, ki jim bodo omogočile 
kvalitetnejše življenje, lažji vstop na trg dela, hkrati pa bodo pridobili pomembna znanja, ki 
jim bodo koristila v procesu vseživljenjskega učenja. Z udejstvovanjem v naših programih 
bodo razširili svoj socialni krog, se učili solidarnosti in strpnosti, pridobili pa bodo tudi 
motivacijo za aktivno participacijo v družbi. Mladi bodo lahko skozi aktivnosti odkrivali svoje 
potenciale ter sposobnosti in si s tem okrepili samozavest. Z vključevanjem v programe bodo 
izboljšali socialno vključenost ter spletli nova prijateljstva in poznanstva. 
 
Namen Mladinskega centra Hrastnik je ustvarjanje pogojev za odločne korake v odraslost in 
zagotavljanje prijaznejšega okolja mladim na poti do izboljšanja njihovega položaja v 
skupnosti, kar posledično vodi do zagotavljanja trajnostnega družbenega razvoja. Vse cilje in 
različne strategije pa bi v situaciji, v kateri se nahajamo, lahko strnili tudi v en sam stavek: 
"Preprečiti odseljevanje mladih." In zagotoviti, da se bodo po pridobivanju izkušenj drugje 
vrnili nazaj, bi še lahko dodali.  
 
Če bodo naša prizadevanja vsaj deloma uspešna pri zasledovanju tega cilja, bo naše 
poslanstvo opravljeno. Dobro se namreč zavedamo, da naše današnje odločitve in dejanja 
odločajo o usodi prihodnjih generacij. Želimo si, da bi se z usklajenim delovanjem in 
medsebojno pomočjo omogočilo resnične priložnosti za mlade na vseh področjih. Prepričani 
smo, da pri teh prizadevanjih nismo sami in da lahko računamo na pomoč celotne družbe. 
 
Namen je torej tudi podpreti vse zmožnosti in sposobnosti mladih, da bodo svoje življenjske 
in ustvarjalne sile lahko v družbi smiselno udejanjali. Danes tako družine kot klasične 
izobraževalne in vzgojne ustanove ne zmorejo zadovoljivo odgovoriti na potrebe mladih. In 
tu bo Mladinski center s kvalitetnim programom, strokovnimi sodelavci in osnovno 
organizacijsko in tehnično infrastrukturo omogočil mladim stvarne in realne razvojne 
možnosti. V smislu neformalnega vseživljenjskega izobraževanja, znanj, izkušenj, dela, 
svetovanja ter strokovne in infrastrukturne podpore. 
 
 
5. Prostori 
 
Mladinski center Hrastnik od 22. junija 2013 razpolaga s prostori, ki ustrezajo vsem začetnim 
potrebam ustanovljenega centra. V letu 2014 se je uredil še prostor v katerega se je prestavil 
študentski klub Šoht, v prostoru, ki so ga začasno zasedali študenti, pa se je uredila že 
prvotno načrtovana učilnica oziroma prostor za izvajanje delavnic. Temu primerno so se 
povečali tudi materialni stroški. 
 
Prostori so sestavljeni iz večnamenskega prostora s sanitarijami, ki služi za namene dnevnega 
kulturno-informacijskega centra, za potrebe mladinskih delavnic, kulturnih večerov in 
prostora za ustvarjanje, pisarne mladinskega centra s sanitarijami za zaposlene in klubski 
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prostor za študentski klub. Postopno bo center pridobival še dodatno opremo za optimalno 
delovanje (ozvočenje, računalniško opremo itd.).  
 
 
6. Opis dejavnosti v letu 2018 
 
Dejavnosti Mladinskega centra Hrastnik so bile v tem letu še bolj intenzivne kot doslej. Ideje 
in potenciale mladih smo zasledovali še bolj poglobljeno in razširjeno. Z vključitvijo v projekt 
Večgeneracijski center smo okrepili tudi aktivnosti namenjene povezovanju med 
generacijami in večanju kvalitete bivanja občank in občanov Hrastnika. 
 
Ohranili smo mednarodno sodelovanje,  krepili smo prostovoljstvo in delali predvsem na 
krepitvi kompetenc mladih in tudi medgeneracijskem sodelovanju. Realizacija programa je 
potekala v skladu z zastavljenim načrtom.  
 
Na vseh področjih smo naleteli na dober odziv pri mladih, ki se v vse aktivnosti tudi aktivno 
vključujejo. Okrepili smo sodelovanje z lokalnimi organizacijami in sorodnimi organizacijami 
iz Slovenije, vključevali smo se v njihove aktivnosti in gradili na večji prepoznavnosti centra v 
javnosti.  
 
V program našega dela smo tudi to leto vključili aktivnost za mlade z manj priložnostmi - 
pripravljamo aktivnosti za mlade s posebnimi potrebami. 
 
Mladinski center Hrastnik redno izvaja številne dejavnosti, ki so zaživele v skupnih prostorih. 
Opravljamo tudi funkcijo dnevnega centra za mlade, saj so vrata centra odprta prek celega 
dneva. S tem se naši ciljni skupini približamo na najboljši možen način in pozitiven odziv se 
kaže v tem, da mladi spremljajo naše dejavnosti in se jih udeležujejo. Aktivnosti centra smo 
ponesli tudi po celotni občini - z dejavnostmi v različnih krajevnih skupnostih.  
 
Poleg baze podatkov mladih, ki jih zbiramo preko naših dejavnosti, smo glede prisotnosti 
aktivni v klasičnih medijih (Zasavski tednik, Radio Kum – Aktual, Dnevnik, RTVSLO, ...), 
lokalnega časopisa Hrastov list, ki ga urejamo, kot tudi z urejanjem internetne strani, 
objavami v napovednikih in urejanjem profila na elektronskem socialnem omrežju. Poleg 
lastnih dogodkov smo po zmožnostih mlade informirali o pomembnejših dogodkih in pozivih 
(zaposlovanje, bivanjska tematika, izobraževanje, prostočasne aktivnosti, štipendije, projekti, 
izmenjave ipd.). 
 
Določeni programi in aktivnosti so se izvajali redno v okviru vzpostavljenega dnevnega 
družbeno-kulturnega centra, sicer pa je delo v osnovi zamišljeno projektno, kar pomeni, da 
se posamezni konkretni programi in projekti prilagajajo hitrim družbenim spremembam. 
Celotna organizacija dela je zastavljena tako, da je možen kar najhitrejši odziv na te 
spremembe in različne okoliščine v katerih se znajdejo mladi.  
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6.1 Aktivno državljanstvo, participacija v demokratičnih procesih in prostovoljstvo. 
 
Naše dejavnosti na številnih področjih smo v letu 2018 vsebinsko poglobili in razširili. 
Ohranili smo sodelovanje in povezovanje z mladimi iz sosednjih občin. Poleg obiskovanja 
naših dejavnosti smo v zasavski regiji povezani tudi z redno regijsko koordinacijo mladinskih 
centrov Zasavja, kjer se srečujemo s predstavniki MC Trbovlje, MC Zagorje ob Savi ter 
oblikujemo programske povezave in sodelujemo na skupnih dogodkih, kot so denimo regijski 
posvet o mladinskih vprašanjih ali pa skupna promocija EVS po vseh občinah. 
 
Eden od vidnejših rezultatov tega regijskega sodelovanja je tudi projekt novinarske nagrade z 
naslovom »Na dobrih zgodbah svet stoji«  za poročanje o mladih, ki smo ga že drugo leto 
izpeljali skupaj z obema MC-jema iz regije ter še nekaterimi drugimi mladinskimi 
organizacijami v Zasavju. Nagrado zasavske mladinske organizacije in organizacije za delo z 
mladimi podeljujemo novinarju, ki s svojim prispevkom krepi vlogo in doprinos mladih družbi. 
Projekt novinarske nagrade je nastal z namenom, da se povezuje mlade in novinarje ter da se 
spodbuja uredništva, ki mladinske pobude in mladinske aktivnosti razumejo kot pomemben 
del družbe in mu namenjajo medijsko pozornost.  
 
Na lokalni ravni smo ohranjali  stike in sodelovanja s številnimi društvi, zavodi in podjetji. 
Aktivno sodelujemo tudi z Društvom upokojencev Hrastnik in z neformalnimi skupinami 
starejših, ki izvajajo v naših prostorih svoje dejavnosti. Odzivamo se tudi na prošnje drugih 
društev in Centra za socialno delo, kjer so občasno potrebni prostovoljci za opravljanje 
humanitarnih dejavnosti v občini. Prostovoljce organiziramo in jih napotimo k pomoči 
potrebnim.  
 
Veliko smo gradili na samoorganiziranju mladih, njihovi vključenosti in aktivni participaciji v 
lokalnem okolju. Okrepili smo sodelovanje s Klubom Šoht in se številnih aktivnosti in 
organizacije prireditev lotili s skupnimi močmi. Najbolj otipljive pozitivne posledice našega 
delovanja se kažejo v številnih večjih dogodkih, ki jih ustvarjajo mladi ter v konkretnih 
izdelkih. 
 
Aktivno smo sodelovali s krovno organizacijo mladinskih centrov Slovenije - Mrežo MaMa in 
se aktivno udeleževali posvetov s področja mladinskega sektorja in organiziranja mladih. 
Organizirali smo številne aktivnosti in pripravili strategijo za mlade v občini, ki bo v 
strukturirano vsebinsko in finančno začrtala delovanje občine Hrastnik na področju mladine, 
in mlade ob različnih priložnostih izpostavili kot ene ključnih nosilcev razvoja. Ohranjamo 
vlogo povezovanja mladih v občini in njihove integracije v procese odločanja.  
 
V preteklem letu smo izdali 2 številki (2 x cca 50 strani A4) lokalnega časopisa, ki ga pripravlja 
Mladinski center Hrastnik. Drugi dve številki v drugi polovici leta nista izšli zaradi lokalnih 
volitev. Uredniški odbor je z ostalimi sodelavci pripravil vsebinsko pester in zelo prepoznaven 
lokalen časopis, ki ga pred tem ni bilo. Odgovorili smo na veliko potrebo okolja, obenem pa 
ponudili možnost mladim, da ga ustvarjajo in na ta način prek pripravljanja vsebin prihajajo 
tudi v stik z odločevalci in pomembnimi subjekti v lokalnem okolju. Hkrati pa seveda tudi 
krepijo kritičen pogled na razmere doma in se tako razvijajo v aktivne državljane. 
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Na področju aktivnega državljanstva smo celo leto spodbujali delo mladih v različnih oblikah 
prostovoljnega dela. Skozi prostovoljno delo mladi pridobivajo potrebne veščine in znanja, 
izkušnje, socialne stike in so zaradi krča trga dela velikokrat edina možna oblika pridobivanja 
delovnih izkušenj v času in po zaključku šolanja. Vključevali smo se v delo in projekte 
različnih humanitarnih organizacij in širili svojo bazo prostovoljcev.  
 
Eni bolj vidnih in zelo uspešnih akcij sta bili vseslovenska akcija Manj svečk za manj grobov, ki 
smo se ji pridružili kot lokalni koordinatorji in v kateri se je zbralo več kot 3 tisoč evrov za 
Zdravstveni dom Hrastnik, ali pa Očistimo Slovenijo, kjer smo z mladimi prostovoljci očistili 
območje pri ribnikih na Ojstrem. 
 
Mladim smo skozi različne oblike vključevanja pomagali pri integraciji v družbene procese, da 
aktivno sodelujejo pri javnih zadevah na lokalnem nivoju se usposabljajo za aktivno 
državljanstvo in izvajajo civilno družbene akcije. 
 
Mladinski center je vključen tudi v Partnerstvo LAS Zasavje in aktivno sodeluje v partnerstvu 
in aktivnostih za izvajanje strategije lokalnega razvoja. Glavni namen je seveda dati mladim 
priložnost, da se tudi na ta način aktivno vključijo v družbeno dogajanje in razvijajo svoje 
inovativne in kreativne ideje preko projektov, ki se bodo izvajali v okviru partnerstva. 
 
Vključeni smo tudi v Regijsko razvojno mrežo Zasavje, ki je ena od oblik povezovanja ključnih 
razvojnih institucij za uresničevanje razvojnih prioritet razvojne regije Zasavje. 
 
Vsi dogodki so seveda vsebinsko pomembni, še večji pomen pa pripisujemo 
samoorganiziranju mladih, njihovi vključenosti in aktivni participaciji v lokalnem okolju. 
 
6.1.1 Večgeneracijski center Zasavje – VGC 
 
Že v preteklih letih smo začeli začeli izvajati medgeneracijske projekte in s tem na nek način 
tudi prevzeli vlogo medgeneracijskega centra v občini. Ob koncu leta 2016 smo se kot 
partnerji Zasavske ljudske univerze prijavili na razpis za večgeneracijske centre in bili tudi 
uspešni – tako smo v letu 2017 za polovični delovni čas na projektu Večgeneracijski center 
Zasavje zaposlili delavko in še bolj institucionalizirano nadaljevali kontinuiran in izviren 
program medgeneracijskega sodelovanja. Skrbimo za izmenjavo izkušenj in spoznanj, 
druženje, učenje, pomoč ene generacije drugi ter ohranjanje kulturne dediščine. 
Medgeneracijsko sodelovanje se je doslej vedno izkazalo kot zelo uspešno, saj vsem prinaša 
boljšo kvaliteto bivanja. 
 
Namen projekta VGC je izvajanje različnih preventivnih programov, s katerimi se bo aktiviralo 
in integriralo pripadnike ranljivih ciljnih skupin ter preprečevalo njihovo socialno izključenost. 
Lažji dostop do ciljnih skupin smo zagotovili s sodelovanjem z različnimi zavodi, društvi in 
drugimi organizacijami v regiji, katerih uporabniki sodijo v opredeljene ciljne skupine. Ti 
bodo potencialne uporabnike informirali o programu Večgeneracijskega centra Zasavje in jih 
motivirali za vključitev.  
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Izvajamo vsebine, ki so namenjene krepitvi socialne vključenosti, opolnomočenju ter 
razvijanju socialnih, zdravstvenih, kulturnih in finančnih kompetenc. Vsebine, ki so 
namenjene starejšim, vsebine za lažje socialno vključevanje otrok in mladih s posebnimi 
potrebami, vsebine, namenjene krepitvi starševskih kompetenc in socialnih veščin. Izvajamo 
počitniške aktivnosti za otroke, vsebine, namenjene lažjemu usklajevanju poklicnega in 
družinskega življenja, vodimo skupine za samopomoč. Izvajamo tudi vsebine namenjene 
integraciji migrantskih in begunskih družin, zlasti otrok in mladostnikov ter vsebine, 
namenjene invalidom. 
 
Glavni cilji projekta so poskrbeti za integracijo ranljivih ciljnih skupin in preprečiti socialno 
izključenost; ciljnim skupinam ponuditi dostopne, raznolike in kakovostne programe, ki bodo 
preventivni in bodo preprečevali zdrs v socialno izključenost; opolnomočiti ranljive ciljne 
skupine; vzpostaviti informacijski center ter okrepiti povezovanje javnih institucij, nevladnih 
organizacij, socialnih podjetij, občin v posamezni geografski enoti idr. 
 
Po prepoznanju, katere so ključne ciljne skupine, smo se lahko osredotočili na potrebe, ki 
smo jih prepoznali pri določeni skupini in se tako lažje osredotočili na nudenje pomoči.  
 
Pri osebah in družinah z nizko delovno intenzivnostjo želimo vzpostaviti, ohraniti in širiti 
socialno mrežo. Odločilna je tudi sprememba odnosa do zaposlitve za preživetje in 
prepoznanje priložnosti lokalnega okolja za izzive delovne uspešnosti, ter zadovoljiti potrebo 
po opolnomočenju in dvigu samopodobe. Pomembno je socialno vključevanje in izvajanje 
aktivnosti za preprečevanje pojava osame, ter razviti temeljne poklicne kompetence. Tako 
smo tudi pričeli s sodelovanjem z Javnim zavodom Socio, ki izvaja program socialne aktivacije 
dolgotrajno brezposelnih oseb. 
 
Izvedli smo praktične delavnice in družabne dogodke na različne teme za osebe z nizko 
delovni intenzivnostjo. Pri osebah, zlasti otrocih in mladostnikih, ki tvegajo socialno 
izključenost, razvijamo in učimo socialne veščine in s tem dvigujemo samopodobo. 
Podpiramo jih pri učenju in motiviramo pri prepoznavanju poklicnih potencialov. Pomagamo 
jim pri vzpostavljanju, ohranjanju in širjenju socialne mreže in s tem potrjujemo potrebo po 
pripadnosti in vključenosti.  
 
Za starejše smo izvedli kulturne dogodke, praktične delavnice na različne teme, tečaji in 
delavnice z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije, delavnice namenjene 
prenosu znanj za starejše.  
 
Družinam, v katerih so bile zaznane slabe starševske kompetence, s programom nudimo 
pomoč pri vzpostavitvi stilov za boljše funkcioniranje družine in razvoj vzgojnih in učnih 
metod. Potrebo po pridobivanju znanj in veščin o osnovnih življenjskih in socialnih veščinah 
podpiramo z podporo pri učenju otrok in opolnomočenju otrok in staršev. Otrokom in 
mladim s posebnimi potrebami pomagamo pri sprejetosti in vključevanju v lokalno okolje, z 
njimi razvijamo lastne potenciale, nudimo jim učno pomoč in dvigujemo samopodobo.  
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6.2 Neformalno učenje, usposabljanja in pridobivanja kompetenc, kot tudi znanj v okviru 
organiziranih učnih procesov mladinskega dela. 
 
V okviru projekta "Mladim", kamor smo vključeni prek mreže mladinskih centrov MaMa smo 
se v letu 2018 pridružili organizatorjem pri preverjanju rezultatov, učinkov in pripravi 
publikacij. Čez celo leto pa smo mlade informirali o poteku drugih usposabljanj, ki so 
potekala po partnerskih organizacijah v Sloveniji. Prispevali smo k predstavitvi, promociji in 
popularizaciji inovativnih, kreativnih in sodobnih oblik dela, sodelovanja in učinkovitega 
delovnega pristopa, kar je ključno za ponoven zagon gospodarstva in ustvarjanje boljše 
družbe.   
 
Mladinski center Hrastnik je omogočal izobraževanje vsem mladim, tudi s sofinanciranjem 
programov, ki se odvijajo na lokalni, regionalni, nacionalni ravni in so namenjeni 
neformalnemu izobraževanju. Na področju neformalnega izobraževanja smo s številni 
programi naleteli na zelo dober odziv in vključitev mladih. Pri izbiri izvajalcev programov smo 
skušali v prvi vrsti upoštevati kakovost programov in ceno, sicer pa tudi lastno znanje in 
izkušnje mladih in ostalih, ki se tudi sicer aktivno vključujejo v delo centra. Mladi so tako 
sooblikovali tudi program počitniških aktivnosti za otroke in sodelovali pri realizaciji. 
 
Mladi so se lahko izobraževali in izpopolnjevali na področju glasbe, gledališča, računalništva, 
medijev, ročnih spretnosti, tehnične kulture in jezikov. 
 
Ker se zavedamo, da je napredek možen samo ob stalnem izobraževanju in širjenju obzorij, 
se je naša sodelavka v oktobru udeležila tridnevnega usposabljanja za promotorja zdravja. 
Usposabljanje je potekalo v okviru mreže mladinskih organizacij Za zdravje. Gre za  
neformalno mrežo, ki združuje glavne akterje v mladinskem sektorju in jih opremlja z 
informacijami, gradivi, usmeritvami in usposabljanji/izobraževanji na področju zdravja in 
zdravega življenjskega sloga otrok in mladostnikov. 
 
Za zdravje mladih deluje v smeri preprečevanja bolezni povezanih z življenjskim slogom pri 
otrocih in mladostnikih. Glavni financer je Ministrstvo za zdravje RS, v mrežo pa so vključene 
različne organizacije; Cilj usposabljanja za promotorje zdravja je spodbuditi posameznike in 
organizacije, da v svojem okolju na temo zdravega življenjskega sloga pripravijo programe 
promocije zdravja, ki bodo namenjeni širši skupnosti. Rezultat je bil uspešna prijava na razpis 
pridobitev sredstev ter izvedba vikenda za punce na Kalu z naslovom Čarobna unikatnica, na 
katerem so potekale delavnice o zdravem načinu življenja, samopodobi, postavljanju mej, 
prehranjevanju in gibanju. 
 
6.2.1. Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju 
 
V marcu je Mladinski center Hrastnik v okviru javnega razpisa »Zaposlitev na področju 
mladinskega dela v mladinskem sektorju« zaposlil eno mladinsko delavko, ki je bila 
zaposlena do konca novembra 2018. Več o razpisu na: eu-skladi.si. 
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Zaposlitev v obdobju od 1. 3. 2018 do 31. 10. 2018 sta sofinancirali Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Namen razpisa je mladim od 15. do vključno 
29. leta zagotavljati dostopnost do čim prejšnje in kakovostne zaposlitve na področju 
mladinskega dela v mladinskem sektorju ter s tem povečati delež zaposlenih med mladimi, 
vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014-2020. 
  
Rezultat po zaključku operacije je bila zaposlitev mladinske delavke za en mesec. 
Kompetence, ki jih na področju mladinskega dela pridobiva mladinski delavec, mu 
omogočajo osebno rast in razvoj, spodbujajo njegovo aktivno državljanstvo in socialno 
vključenost ter izboljšujejo njegovo zaposljivost. Mladi iskalci prve zaposlitve in mlade 
brezposelne osebe po vsej Sloveniji kot mladinski delavci pridobivajo izkušnje, znanja in 
kompetence, ki povečujejo njihove zaposlitvene možnosti tako v kot tudi izven sektorja. Z 
ukrepom se tako prispeva k znižanju brezposelnosti mladih ter k povečanju deleža 
zaposlenih na trgu dela od vključenih mladih, kar predstavlja cilj javnega razpisa. 
  
Mladinska delavka je sodelovala v stikih z mladimi in predstavniki lokalne skupnosti, ki bojo 
prek delovnega telesa na občinski ravni skrbeli za implementacijo strategije o mladih. 
Sodelovala je pri pripravah na novembrsko zaključno javno razpravo mladih o strategiji. 
Mladinska delavka bo tako znatno pripomogla da MCH ostane ključni akter in most med 
mladimi in lokalno skupnostjo, da se vzpostavi dolgoročno sistemsko podporno okolje za 
razvoj mladinske politike in mladinske dejavnosti ter s tem zagotovit pogoje za uspešno 
integracijo mladih v posamezne dele življenja lokalne skupnosti, predvsem pa spodbudi čim 
hitrejše osamosvajanje mladih in njihovo aktivno družbena participacija v lokalnem okolju. 
 
Mladinska delavka je aktivno sodelovala pri organizaciji dogodkov na različnih področjih. 
Najbolj aktivno je delovala na področju petkovih popoldnevov za mlade, ki smo jih uvedli 
prav s prihodom mladinske delavke. S svojim delom je omogočala bolj fleksibilen čas odprtja 
oziroma dostopnosti centra.  Aktivno je sodelovala pri organizaciji pogovornih večerov in 
delavnic, načrtovala in izvajala je mladinske programe v sodelovanju z mladimi, sodelovala 
pri organizaciji prireditev. Bila je vključena v vse faze organizacije aktivnosti - Organiziranje - 
priprava aktivnosti in potrebnih virov v medsebojni povezavi v ciljno usmerjenem procesu 
projekta, koordiniranje - usklajeno delovanje vseh aktivnosti k skupnemu končnemu cilju, 
kontroliranje - preverjanje poteka del in doseganje vmesnih in končnih ciljev. Mladinska 
delavka je tako krepila svoje kompetence, predvsem sposobnost timskega dela, zmožnost 
odločanja in organizacijske veščine. 
 
Mladinska delavka je skrbela tudi za to da smo v našem zavodu sočasno s ponujanjem vsebin 
za mlade, skrbeli tudi za samo usposabljanje mladih za delo z mladimi. Organizirala in izvedla 
je petdnevni tečaj  s sodelavci ni drugimi zainteresiranimi mladimi, na katerem je 
usposabljala mlade za delo z mladimi - na projektih, za vodenje skupine, organizacijo dela, 
evalvacijo, itd. Tudi med dnevnimi aktivnostmi je udeleženka usposabljala mlade za vodenje 
skupine in izvajanje enostavnejših projektov, ki so jih nato tudi izvedli. 
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Skrbela je tudi za odnose z javnostjo (promocija dogodkov na družabnih omrežjih (Facebook, 
Instagram, Twitter, Snapchat), sodelovala pri pripravi časopisa, oblikovanja letakov in zloženk 
za dogodke in promocijskega materiala za mladinski center. V tem procesu je pridobivala 
veščine komunikacije, novinarska znanja in znanja s področja videoprodukcije in fotogrtafije. 
 
Mladinska delavka je sodelovala pri projektih namenjenih mladim v vlogi organizatorke in 
koordinatorke dogodkov, bila je aktivna v dnevnem centru in pri promociji. Med mlade je 
delila znanje o organizaciji dogodkov, evalvaciji in organiziranju časa in jih usposabljala za 
delo z mladimi. Usklajevala je tudi prostovoljce iz OŠ pri humanitarni akciji. 
 
 
6.3 Socialna vključenost, večkulturnost, inovativnost in kreativnost mladine 
 
Na področju mednarodnega sodelovanja smo uspešno zaključili projekt EVS izmenjave z 
naslovom Be Active, Be Healthy pri katerem je bila rdeča nit zdrav način življenja. Novih EVS 
projektov v tem letu nismo začenjali. 
 
V mednarodnih projektih zagotavljamo medkulturno dimenzijo tako za tiste mlade, ki bodo iz 
drugih držav pridejo v Hrastnik, kot tudi za tiste, ki jih iz Hrastnika pošljemo v svet.  
 
Nadaljevali smo z zelo uspešnim glasbenim festivalom za mlade in neuveljavljene pevke in 
pevce Slovenska nota. V tem medregijskem projektu smo združili tako mlade literate pri 
pisanju besedila, kot tudi avtorje glasbe in druge umetnike, da smo ustvarili serijo kvalitetnih 
večerov (literarni, glasbeni, finalni večer), katerih rezultat je tudi v studiu posneta avtorska 
skladba za mlado pevko in posneta oddaja finalnega večera, ki so jo predvajale tudi nekatere 
lokalne televizije v širši regiji. 
 
Sodelovali smo na številnih večjih prireditvah in festivalih v občini in soorganizirali tudi 
mednarodni večdnevni kulturni festival Rdeči revirji. Nadaljevali smo s poletnimi dnevi 
mladih z naslovom Mesto živi in jih povezali s Hi festivalom, katerega glavni organizator je 
klub Šoht. Namen je predvsem obuditi poletno dogajanje v mestu, kar nam je odlično uspelo 
in dokazalo, da smo mladi eni ključnih nosilcev vsesplošnega dogajanja v lokalni skupnosti. S 
sodelovanjem na velikem Hi festivalu pa smo začrtali tudi razvoj območja pri ribnikih na 
Ojstrem, ki ima ogromen turistični, kulturni in športno-rekreacijski potencial.  
 
Aktivno smo sodelovali z vsemi javnimi zavodi v Občini Hrastnik pri organizaciji 1. 
Hrastkovega festivala za otroke in družine. Program je bil bogat, poleg javnih zavodov pa so 
bila v dogajanje vpeta tudi številna lokalna društva. 
 
Skrbimo tudi za zdravje mladih in organiziramo različne športne aktivnosti. Preko vsega leta 
poteka aerobna vadba Zumbe, mladim smo v sodelovanju s KRC-em omogočili brezplačno 
športno plavanje, v sodelovanju s Tenis klubom Hrastnik pa smo mladim omogočili tudi 
brezplačno igranje odbojke na mivki.  
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Na področju glasbene kulture smo ob različnih priložnostih v Hrastnik pripeljali različne 
glasbene izvajalce, priložnost pa smo dali tudi mladim in manj uveljavljenim skupinam z vseh 
področij glasbenega ustvarjanja. Organizirali smo tudi gledališke in literarne dogodke, 
potopisna predavanja, filmske večere, pogovore, razprave, kulinarične dogodke in podobno. 
 
6.4. SEZNAM AKTIVNOSTI MLADINSKEGA CENTRA HRASTNIK V LETU 2018: 
 
*Število aktivnih mladih udeležencev ne pomeni števila obiskovalcev prireditev, ampak število 
aktivnih mladih od 15-29 leta, ki so se vključevali v pripravo in izvedbo. Ta kriterij je beležen v 
skladu s priporočili ministrstva oziroma Urada za mladino Republike Slovenije. 
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2. polletje: 
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Skupno število dni: 286 
Skupno število dogodkov: 341 
Skupno število aktivnih mladih udeležencev: 438 
(*Število aktivnih mladih udeležencev ne pomeni števila obiskovalcev prireditev, ampak število 
aktivnih mladih od 15-29 leta, ki so se vključevali v pripravo in izvedbo. Ta kriterij je beležen v skladu s 
priporočili ministrstva oziroma Urada za mladino Republike Slovenije.) 

 
 
7. Ocena doseganja zastavljenih ciljev 
 
V letu 2018 smo izpeljali 341 dogodkov, v katere je bilo vključenih 438 aktivnih mladih 
udeležencev, ki so nastopali v vlogah načrtovalcev, oblikovalcev, organizatorjev, izvajalcev, 
proizvajalcev vsebin našega centra. Vključenost preko programov, časopisa, prostovoljnih 
dejavnosti, podpore, pomoči in soorganizacije med mladimi preko Mladinskega centra, je 
velika (cca. 20 mladih zelo aktivno in preko celega leta, dodatnih cca. 30 aktivno, občasno, 
veliko število mladih pa kot občasna pomoč pri posameznih prireditvah). Mladi so tako tudi z 
našo pomočjo sprejeli dejstvo, da so ključni za razvoj skupnosti in pozitivne družbene 
spremembe. 
 
Intenzivnost naših aktivnosti smo še okrepili in dosegli zastavljene poslovne, strokovne in 
organizacijske cilje. Delovanje Mladinskega centra Hrastnik se je smiselno vključevalo v 
smernice lokalnih in nacionalnih razvojnih dokumentov. Delovali smo v skladu z razvojnim 
programom občine Hrastnik (Hrastnik 2020+), v skladu z usmeritvami Regionalnega 
razvojnega programa Zasavske regije in skladno s smernicami izvedbenega načrta 
Nacionalnega programa za mladino 2013-2022.  
 
Spodbudno je, da se število posameznikov, ki se zavedajo, da si bodo morali mladi svojo 
prihodnost oblikovati sami, vztrajno povečuje. Pri tem pozitivnem trendu pomembno je 
vlogo odigral prav Mladinski center Hrastnik. Prostor je zaživel, predvsem ob dogodkih, 
delavnicah in izobraževanjih. Vse bolj pa se uveljavlja tudi kot središče, ki ga mladi 
prepoznavajo kot prostor za neformalno druženje, kjer se rojevajo najboljše ideje – torej tudi 
kot prostor, kjer lahko drug drugega spodbujajo k aktivnem državljanstvu.  
 
 
 
 
 
Hrastnik, 27. 2. 2019                                                                Jani Medvešek, direktor MCH 


