
 

 

 
 
Zapisnik četrte dopisne seje Sveta zavoda Mladinski center Velenje v letu 
2020.  
 
 
Dne 11. 8. 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: 

 
1. Zaradi prijave na razpis Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti, z imenom Javni razpis za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj 
ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanju njenih 
posledic, se v delu Kataloga delovnih mest – sistemizirana delovna mesta za določen 
čas izven sistemizacije, sistemizira novo delovno mesto izven sistemizacije za delo za 
določen čas: Samostojni strokovni sodelavec pod zaporedno številko 2. Zaradi 
enakega razloga in uskladitve stopnje izobrazbe zaposlenega z dejansko stopnjo 
izobrazbe se v Katalogu delovnih mest v Mladinskem centru Velenje, ukine delovno 
Tehnični koordinator pod zaporedno številko 10 in se pod enako številko sistematizira 
novo delovno mesto Strokovno programski sodelavec. V primeru, da MC Velenje ni 
uspešen na dotičnem razpisu se ti spremembi ne izvedeta. 

2. Zaradi sprejetja dogovora med glavnim partnerjem v projektu Kons (Zavod 
Kersnikova), uskladitve finančnega plana v projektu Kons in zagotavljanja dveh 
dodatnih delovnih mesta 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, sistemizira novo 
delovno mesto izven sistemizacije za delo za določen čas: Samostojni strokovni 
sodelavec pod zaporedno številko 3 v delu Kataloga delovnih mest – sistemizirana 
delovna mesta za določen čas izven sistemizacije. Zaradi enakega razloga v enakem 
delu sistematizacije tudi sistematizira novo delovno mesto izven sistemizacije za delo 
za določen čas: Vodja projektov pod zaporedno številko 4.  

3. Zaradi začetega postopka upokojitve delavke na 4 ure dela dnevno in zagotavljanja 
rednega izvajanja del na področju mednarodne dejavnosti ter delne uskladitve 
izobrazbe zaposlene z dejanskim stanjem, se v MC Velenje sistematizira novo delovno 
mesto v Katalogu delovnih mest v Mladinskem centru Velenje pod zaporedno številko 
13 in sicer delovno mesto Informator / organizator VI 

 



 

 

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 so plače na novo sistematiziranih delovnih mestih pod točkama 1 in 2 v celoti 
financirane s strani EU projektov (ESS in ESRR), za MC Velenje in ustanovitelja MOV, 
zaradi spremembe sistematizacije, ni finančnih bremen oziroma sprememb. Pri 
zaposlitvah s točke 1, lahko MC Velenje uveljavlja določene plače od marca 2020 in s 
tem dejansko razbremeni proračun MOV.    
Novo sistematizirano delovno mesto pod točko 3, je financirano v višini ½ 24. razreda 
plač v javnem sektorju, kar pomeni 542,71 € bruto mesečno.  

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 19. 8. 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. 
  
  

 
 
 

Št. Ime in priimek 
člana 

potrditev 
prejema vabila 

glasovanje čas glasovanja način glasovanja 

1 Dimitrij Amon 11.8.2020 ZA 11.8.2020 – 13.18 elektronska p. 

2 Janko Pogorelčnik 14.8.2020 ZA 14.8.2020 – 10.24 elektronska p. 

3 Alma Glotić 13.8.2020 ZA 13.8.2020 – 9.40 elektronska p. 

4 Blaž Mošmondor 11.8.2020 ZA 11.8.2020 – 14.22 elektronska p. 

5 Matej Brložnik 12.8.2020 ZA 12.8.2020 – 7.22 elektronska p. 

6 Klemen Arlič 18.8.2020 ZA 18.8.2020 – 14.50 elektronska p. 

7 Aleksander Rep 18.8.2020 ZA 18.8.2020 – 8.32 telefonsko 

8 Tjaša Oderlap 18.8.2020 ZA  18.8.2020 – 7.17 elektronska p. 

9 Aleksander Vališer 11.8.2020 ZA 11.8.2020 – 17.43 elektronska p. 

      



 

 

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 

 

 
 
  


