
 

 

 
 
Zapisnik tretje dopisne seje Sveta zavoda Mladinski center Velenje v letu 
2020.  
 
 
Dne 2. 6. 2020 je bilo poslano članom Sveta zavoda vabilo in gradivo za dopisno sejo 
Sveta zavoda Mladinski center Velenje. Dopisna seja se izvede zaradi potrjevanja 

spremembe sistematizacije delovnih mest v Mladinskem centru Velenje in ima eno točko 
dnevnega reda in sicer: 
    

1. Sprememba sistematizacije delovnih mest v Mladinskem centru Velenje, 

 
Obrazložitev A1: 
Zaradi sprejetja dogovora med glavnim partnerjem v projektu Kons (Zavod 
Kersnikova), uskladitve finančnega plana v projektu Kons in zagotavljanja delovnega 
mesta v projektu, ki je bolj usklajen s stopnjo izobrazbe zaposlene v projektu, se v 
Mladinskem centru Velenje spreminja sistematizacija delovnih mest in sicer, se v delu 
Kataloga delovnih mest – sistemizirana delovna mesta za določen čas izven 
sistemizacije, ukine delovno mesto pod zaporedno številko 1: Organizator kulturnega 
programa in se sistemizira novo delovno mesto izven sistemizacije za delo za določen 
čas: Koordinator VII/1 pod zaporedno številko 1 v delu Kataloga delovnih mest – 
sistemizirana delovna mesta za določen čas izven sistemizacije. V sklopu opisanih 
sprememb, smo pripravili spremembe in dopolnitve Pravilnika o sistemizaciji delovnih 
mest v Mladinskem centru Velenje (PRILOGA 1) in katalog delovni mest v mladinskem 
centru Velenje (PRILOGA 2). Ker je celotna plača na novo sistematiziranem delovnem 
mestu financirana s strani projekta, za MC Velenje in ustanovitelja MOV, zaradi 
spremembe sistematizacije, ni finančnih bremen oziroma sprememb.  

Predlog sklepa A1: 

Svet zavoda MC Velenje sprejme spremembe in dopolnitve Pravilnika o sistemizaciji 
delovnih mest v Mladinskem centru Velenje in sprejme spremembe Kataloga delovnih 
mest v  Mladinskem centru Velenje. 
     
Rokovnik za izvedbo: 
Prosimo, da o točki dopisne seje glasujete po elektronski pošti do 10. 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 Pravilnika o 
sistemizaciji delovnih mest v Mladinskem centru Velenje in sprejme 
spremembe Kataloga delovnih mest v  Mladinskem centru 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 Dimitrij Amon 2. 6. 2020  ZA 2.6.2020 – 10.29 elektronska p. 

2 Janko Pogorelčnik 2. 6. 2020 ZA 2.6.2020 – 11.15 elektronska p. 

3 Alma Glotić 2. 6. 2020 ZA 2.6.2020 – 14.47 elektronska p. 

4 Blaž Mošmondor 2. 6. 2020 ZA 2.6.2020 – 16.19 elektronska p. 

5 Matej Brložnik 9. 6. 2020 ZA 9.6.2020 – 13.34 elektronska p. 

6 Klemen Arlič 9. 6. 2020 ZA 9.6.2020 – 14.23 elektronska p. 

7 Aleksander Rep 10. 6 2020 ZA 10.6.2020 – 13:17 telefonsko 

8 Tjaša Oderlap 10. 6. 2020 ZA 10.6.2020 – 13:23 elektronska p. 

9 Aleksander Vališer    nedosegljiv 

      


