
 

 

 
ZAPISNIK 1. REDNE SEJE  SVETA ZAVODA MLADINSKI CENTER VELENJE V LETU 2015 Z DNE 
24.2.2015 
 
 
Redna seja Sveta Zavoda MC Velenje je bila 24. februarja 2015 v seminarskih prostorih Mladinskega 
centra Velenje. 
 
 
Prisotni članice/člani Sveta : Dimitrij Amon, Ivo Planinc, Karmen Mikek, Janko Urbanc, Gašper 
Hostnik. 
Opravičeno odsotni: Alma Glotid, Matej Brložnik.  
Neopravičeno odsotna: Mitja Kontič, Aleksander Rep. 
Ostali prisotni: Marko Pritržnik, Janez Slivar. 
 
Zapisnik je vodil Janez Slivar. 
 
Sejo je vodil predsednik Sveta Zavoda MC Velenje Dimitrij Amon. 
 
Pričetek seje: 17:05 
 
Predsednik SZ pozdravi prisotne, ugotovi sklepčnost, razloži namen sklica seje, našteje vsebino 
gradiva za sejo SZ ter predstavi dnevni red.  
 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red:  
 

 1.  Potrditev zapisnika 2. redne seje Sveta zavoda v letu 2014 z dne 

17.12.2014 in potrditev zapisnika dopisnega nadaljevanja 2. redne seje 

Sveta zavoda v letu 2014, ki se je odvijalo 18. in 19.12.2014; 

2. Sprememba pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Mladinskem 

centru Velenje in kataloga delovnih mest v Mladinskem centru Velenje; 

3. Ocenjevanje delovne uspešnosti direktorja Mladinskega centra 

Velenje za leta 2010,2011,2012 in 2013 (dodatno gradivo na 

http://www.mc-velenje.si/arhiv/knjiznica/#programi ); 

4.  Imenovanje disciplinske komisije v Mladinskem centru Velenje; 

5.   Poročanje predsednika Sveta zavoda o podanih soglasjih Sveta 

zavoda za študentsko in dijaško delo za januar in februar 2015; 

6.  Razno. 

 
 
 
 
 

http://www.mc-velenje.si/arhiv/knjiznica/#programi


 

 

Ad 0:  
Dimitrij Amon odpre razpravo glede dnevnega reda. 
 
Ivo Planinc predlaga, da se na dnevni red posebej uvrsti točka v zvezi z inšpekcijskim nadzorom (pod 
novo točko 2), da se tako SZ MC Velenje z ugotovitvami inšpekcijskega nadzora seznani. 
 
SKLEP 1: 
Predlagan nov dnevni red se potrdi. 
 Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 1.  Potrditev zapisnika 2. redne seje Sveta zavoda v letu 2014 z dne 

17.12.2014 in potrditev zapisnika dopisnega nadaljevanja 2. redne seje 

Sveta zavoda v letu 2014, ki se je odvijalo 18. in 19.12.2014; 

2. Seznanitev SZ MC Velenje z zapisnikom inšpekcijskega nadzora 

Inšpektorata za javni sektor št. 0611-211/2014/24 z dne 20.1.2015; 

3. Sprememba pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Mladinskem 

centru Velenje in kataloga delovnih mest v Mladinskem centru Velenje; 

4. Ocenjevanje delovne uspešnosti direktorja Mladinskega centra 

Velenje za leta 2010, 2011, 2012 in 2013 (dodatno gradivo na 

http://www.mc-velenje.si/arhiv/knjiznica/#programi ); 

5.  Imenovanje disciplinske komisije v Mladinskem centru Velenje; 

6.   Poročanje predsednika Sveta zavoda o podanih soglasjih Sveta 

zavoda za študentsko in dijaško delo za januar in februar 2015; 

7.  Razno. 

 
 
Dimitrij Amon nadaljuje sejo po točkah dnevnega reda: 
 

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje Sveta zavoda v letu 2014 z dne 17.12.2014 in potrditev 
zapisnika dopisnega nadaljevanja 2. redne seje Sveta zavoda v letu 2014, ki se je odvijalo 18. 
in 19.12.2014; 
 

Ad. 1:  
Dimitrij Amon na kratko predstavi zapisnika sej in odpre razpravo glede zapisnika. Zapisnik je priloga 
k temu zapisniku. 
 
Razprave ni. 
 
 
SKLEP 2: 
Zapisnika se potrdita. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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2. Seznanitev SZ MC Velenje z zapisnikom inšpekcijskega nadzora 

Inšpektorata za javni sektor št. 0611-211/2014/24 z dne 20.1.2015; 

 

Ad 2:  
Zapisnik inšpekcijskega nadzora je bil članom SZ MC Velenje skupaj z vabilom na sejo poslan 
9.2.2015. 
 
Dimitrij Amon preda besedo Marku Pritržniku. 
 
Marko Pritržnik predstavi ozadje inšpekcijskega nadzora, kaj vse je bilo potrebno pripraviti 
inšpektorici, razloži, da je inšpektorico zanimala predvsem dokumentacija v zvezi s prehodom na nov 
sistem (sistematizacije, pogodbe o zaposlitvah, aneksi). 
Nadalje predstavi ugotovitve inšpektorice ter odrejene ukrepe, ki jih je potrebno izvesti, nekatere 
spremembe mora potrditi SZ MC Velenje. Ukrepe predstavi za vsakega zaposlenega v MC Velenje. 
 
Dimitrij Amon odpre razpravo. 
 
Iva Planinca zanima, če je sistematizacija sedaj urejena, saj je to osnova. 
 
Dimitrij Amon odgovori, da so stvari sedaj urejene in da se zadnji detajli potrjujejo na tej seji SZ. 
 
Ivo Planinc vpraša glede poslovnega poročila, ki bi ga na vpogled pričakoval pred oddajo na AJPES, 
nato bi na podlagi tega poročila ocenjevali delovno uspešnost direktorja. 
 
Marko Pritržnik pove, da računovodska služba zaradi obilice dela (delo še z drugimi poslovnimi 
subjekti) poročila ne uspe pripraviti prej. Po prejetju tega poročila nato v MC Velenje pripravimo 
programsko poročilo ter programski plan, ki se nato predstavita SZ MC Velenje. 
 
Dimitrij Amon poda zavezo, da bodo v naslednjem letu poročila Svetu zavoda MC Velenje 
posredovana do konca februarja. 
 
 
SKLEP 3:  
Člani SZ MC Velenje so seznanjeni z inšpekcijskim nadzorom, ugotovitvami in odrejenimi ukrepi.  
 Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

3. Sprememba pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Mladinskem 

centru Velenje in kataloga delovnih mest v Mladinskem centru Velenje; 

 
Ad. 3:  
Dimitrij Amon predstavi za katere sistematizacije gre ter preda besedo Marku Pritržniku. 
 



 

 

Marko Pritržnik pove, da gre za spremembe, odrejene s strani inšpektorice, ter spremembe glede 
dveh novih zaposlitev, za kateri je MC Velenje prejel soglasja s strani ustanovitelja. O novih 
zaposlitvah so se člani SZ MC Velenje seznanili že na prejšnji redni seji. 
 
Katalog sistematiziranih delovnih mest bo po sprejetju s stani SZ objavljen na spletni strani MC 
Velenje in s tem veljaven. 
 
Dimitrij Amon odpre razpravo.  
Razprave ni. 
 
 
SKLEP 4: 
Člani SZ MC Velenje sprejmejo spremembe in dopolnitve Pravilnika o sistematizaciji delovnih mest 
v Mladinskem centru Velenje ter spremenjen katalog delovnih mest v MC Velenje. 

Sklep je soglasno potrjen. 
 

 
4. Ocenjevanje delovne uspešnosti direktorja Mladinskega centra 

Velenje za leta 2010,2011,2012 in 2013 (dodatno gradivo na 

http://www.mc-velenje.si/arhiv/knjiznica/#programi ); 

 

Ad. 4:  
Dimitrij Amon točko predstavi, predstavi Pravilnik, ki ureja ocenjevanje, ter pove, da je stvari 
potrebno urediti za nazaj. 
 
Karmen Mikek pove, da ima težave s tem, da ocenjuje uspešnost direktorja za leta, ko ni bila članica 
SZ MC Velenje. Ivo Planinc se mnenju pridružuje. 
 
Dimitrij Amon predstavi sistem ocenjevanja (Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti 
direktorjev s področja športa in mladinske dejavnosti; Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06 
in 46/06) in svoj predlog ocen (ki je bil članom SZ MC Velenje posredovan v gradivu ob sklicu seje). 
 
Razprava se nadaljuje v smeri, kaj narediti. Karmen Mikek predlaga, da delo direktorja za nazaj (za 
leta, ko je bil SZ v drugi sestavi) oceni Dimitrij Amon, ki je bil predsednik SZ MC Velenje že v prejšnjem 
sklicu, sedanji SZ pa se s temi ocenami seznani.  
 
Dimitrij Amon za naslednjo sejo SZ MC Velenje najavi ocenjevanje delovne uspešnosti direktorja za 
leto 2014. 
 
 
SKLEP 5: 
Člani SZ MC Velenje so seznanjeni z ocenami delovne uspešnosti direktorja za leta 2010, 2011, 
2012, 2013, ki jih je podal predsednik SZ MC Velenje. 
 Sklep je bil soglasno potrjen. 
 
 
 

 

http://www.mc-velenje.si/arhiv/knjiznica/#programi


 

 

5.  Imenovanje disciplinske komisije v Mladinskem centru Velenje; 

 

Ad. 5:  
Dimitrij Amon pove, da je točka nadaljevanje točke z zadnje seje, da je za imenovanje komisije sedaj 
vse pripravljeno. 
 
Marko Pritržnik predstavi, kaj je bilo potrebno narediti. 
 
Iva Planinca zanima, kako daleč je disciplinski postopek zoper zaposlenega v MC Velenje, s katerim je 
bil SZ MC Velenje seznanjen na prejšnji seji. 
 
Marko Pritržnik pove, da sklepa zaposlenemu še ni podal, da pa bo stvari uredil v zakonskem roku, da 
je s sklepom zaradi možnosti pritožbe zaposlenega želel počakati na konstituiranje Disciplinske 
komisije MC Velenje. 
Nadalje obrazloži pristojnosti Disciplinske komisije. 
 
Dimitrij Amon predstavi predlog sestave Disciplinske komisije. 
 
Razprave ni. 
 
 
SKLEP 6: 
Člani SZ MC Velenje potrdijo predlog sestave Disciplinske komisije MC Velenje, s tem je Disciplinska 
komisija sestavljena. 

Sklep je soglasno potrjen. 
 
 

6.   Poročanje predsednika Sveta zavoda o podanih soglasjih Sveta zavoda za študentsko in 
dijaško delo za januar in februar 2015; 

 
 
Ad. 6:  
Dimitrij Amon predstavi podana soglasja za januar in februar, odpre razpravo. 
 
Janka Urbanca zanima, kako dolgo se bo še potrebno seznanjati s temi soglasji. 
 
Dimitrij Amon pove, da verjetno tako dolgo, kot bo veljal ZUJF, ki to ureja. 
 
 
SKLEP 7: 
Člani SZ MC Velenje se s podanimi soglasji seznanijo. 

Sklep je soglasno potrjen. 
 

7.  Razno; 

Marko Pritržnik se članom SZ zahvali, jim razdeli simbolična darilca, knjigo Aleša Bučar Ručmana 
Migracije in kriminaliteta, v kateri je za vzorčni primer uporabljeno Velenje, avtor pa je z nami pri 
nastanku knjige sodeloval. 



 

 

Iva Planinca zanima, kaj se da narediti glede stalne neudeležbe nekaterih članov SZ MC Velenje na 
sejah, ter predlaga, da se k umiku teh članov pozove tiste, ki so jih v SZ MC Velenje predlagali. 

Vsi člani SZ MC Velenje se s tem strinjajo. 

Dimitrij Amon se zaveže, da bo pripravil dopis vodji Urada za družbene dejavnosti, saj so bili neaktivni 
člani v SZ MC Velenje predlagani s strani ustanovitelja. 

Ivo Planinc ponudi pomoč s svoje strani. 

Seja se je zaključila ob 18:05.  
 
 
Predsednik Sveta zavoda 
Dimitrij Amon 
 
 
Zapisnik napisal: Janez Slivar      
 
 
 
Priloge: 

 Vabilo na 1. redno sejo SZ MC Velenje v letu 2015, 

 zapisnik 2. redne seje Sveta zavoda v letu 2014 z dne 17.12.2014,  

 zapisnika dopisnega nadaljevanja 2. redne seje Sveta zavoda v letu 2014, ki se je odvijalo 18. in 19.12.2014, 

 zapisnik inšpekcijskega nadzora Inšpektorata za javni sektor št. 0611-211/2014/24 z dne 20.1.2015, 

 letno poročilo AJPES 2010, 

 predlog ocene delovne uspešnosti direktorja 2010, 

 letno poročilo AJPES 2011, 

 predlog ocene delovne uspešnosti direktorja 2011, 

 letno poročilo AJPES 2012, 

 predlog ocene delovne uspešnosti direktorja 2012, 

 letno poročilo AJPES 2013, 

 predlog ocene delovne uspešnosti direktorja 2013, 

 predlog sestava Disciplinske komisije MC Velenje 2015 - 2017, 

 soglasja predlaganih članov Disciplinske komisije, 

 podana soglasja Sveta zavoda za študentsko in dijaško delo v obdobju od 1.1.2015 do 1.3.2014, 

 spremenjen Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest v Mladinskem centru Velenje,  

 spremenjen katalog delovnih mest v MC Velenje. 
 


