
 

 

 
 
Zapisnik druge dopisne seje Sveta zavoda Mladinski center Velenje v letu 
2020.  
 
 
Dne 27. 5. 2020 je bilo poslano članom Sveta zavoda vabilo in gradivo za dopisno 
sejo Sveta zavoda Mladinski center Velenje. Dopisna seja se izvede zaradi spremembe 

cenika Mladinskega hotela Velenje, ki deluje kot programska enota Mladinskega centra 
Velenje ima eno točko dnevnega reda in sicer: 
    

1.  Spremembe in dopolnitve cenika nočitev v Mladinskem hotelu Velenje. 

 
Obrazložitev A1: 
V Mladinskem hotelu Velenje smo od vsega začetka poslovanja zasledovali najvišjo možno 
obliko jasnosti pri postavljanju cen za bivanje v Mladinskem hotelu Velenje. V sled tega vodila, 
smo v ceno, ki je bila kjerkoli objavljena, že vključili DDV in turistično takso (TT). Zaradi 
transparentnosti in lažjega komuniciranja z gosti, ob uveljavljanju turističnih bonov za domače 
goste in sklepanju, da TT ne bo vključena v plačilo s strani turističnega bona, smo sedaj sklenili, 
da TT izvzamemo iz cene nočitev v Mladinskem hotelu Velenje. Takšna praksa obstaja tudi v 
večini primerov objav cen nočitev. V pregled pošiljamo gradivo, ki je sestavljeno iz prejšnjega 
cenika (veljavnost od 1. 5. 2015) in predloga novega cenika (veljaven od dne potrditve s strani 
članov Sveta zavoda). Zaradi zaokroževanja na celo številko, smo za 0,75 € povišali cene na 
individualno nočitev, ob predpostavki, da oseba plača polno TT. 
 
Predlog sklepa A1:  

Svet zavoda MC Velenje sprejme spremembe in dopolnitve cenika nočitev v Mladinskem 
hotelu Velenje. 

Rokovnik za izvedbo: 

Prosimo, da o točki dopisne seje glasujete po elektronski pošti do 4. 6. 2020. 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 MC Velenje sprejme spremembe in dopolnitve cenika nočitev v 
Mladinskem hotelu Velenje. 

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 27. 5. 2020  ZA 27.5.2020 – 8.23 elektronska p. 

2 Dimitrij Amon 27. 5. 2020 ZA 27.5.2020 – 8.41 elektronska p. 

3 Matej Brložnik 27. 5. 2020 ZA 27.5.2020 – 8.41 elektronska p. 

4 Aleksander Vališer 27. 5. 2020 ZA 27.5.2020 – 11.47 elektronska p. 

5 Blaž Mošmondor 27. 5. 2020 ZA 27.5.2020 – 16.50 elektronska p. 

6 Klemen Arlič 28. 5. 2020 ZA 28.5.2020 – 10:42 elektronska p. 

7 Aleksander Rep 28. 5. 2020 ZA 28.5.2020 – 12:18 elektronska p. 

8 Tjaša Oderlap 1. 6. 2020 ZA 1.6.2020 – 12:07 elektronska p. 

9 Alma Glotić 1. 6. 2020 ZA 1.6.2020 – 16:46 elektronska p. 

      


