
 

 

 
 
Zapisnik 1. dopisne seje Sveta zavoda Mladinski center Velenje v letu 
2017.  
 
 
Dne 15.2.2017 je bilo poslano članom sveta zavoda vabilo in gradivo za dopisno  sejo 
Sveta zavoda Mladinski center Velenje. Dopisna seja se izvede zaradi  spremembe 
Statuta javnega zavoda MC Velenje in ima eno točko dnevnega reda. Vsi člani sveta 
zavoda so bili obveščeni o poteku dopisne seje in seznanjeni z 6. členom poslovnika 
Sveta zavoda Mladinski center Velenje, ki opredeljuje potek dopisnih sej. 
 
Dne 15.2.2017 je bilo poslano vabilo v naslednji obliki: 
 
Vzrok za izvedbo dopisne seje: 
Ta dopisna seja se izvede zaradi spremembe Statuta javnega zavoda MC Velenje in 
ima eno točko dnevnega reda in sicer: 
 
1. Spremembe in dopolnitve Statuta javnega zavoda Mladinski center Velenje 
 
Obrazložitev A1: 
Ob pripravi dokumentacije in pravnih podlag za objavo razpisa za prosto delovno 
mesto direktorja Mladinskega centra Velenje, je kadrovska služba Mestne občine 
Velenje, ugotovila neskladja Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center 
Velenje in Statuta javnega zavoda Mladinski center Velenje. Odlok se je redno tekom 
prejšnjih let spreminjal in dopolnjeval, medtem ko pa se statut ni. Zadnja 
sprememba statuta je bila izvedena leta 2002. 
Leta 2007 je bil sprejet Zakon o uresničevanju javnega interesa v kulturi (Uradni list 
RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/07 - odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 
100/11 - odl. US, 111/13 in 68/16) v katerem je v 36. členu določen 5 letni mandat 
za direktorje javnih zavodov. Tako, da gre pri tej spremembi za usklajevanje Statuta 
MC Velenje z višjim pravnim aktom, ki velja za Javni zavod MC Velenje. Podrobne 
pravne podlage in razlogi za spremembe in dopolnitve statuta, so podani še v 
priloženem gradivu. 
V gradivu pošiljamo še čistopis Ustanovitvenega odloka in Statut s spremembami. 
 
Predlog sklepa A1: 
Svet zavoda MC Velenje sprejme spremembe in dopolnitve Statuta javnega zavoda 
Mladinski center Velenje. 
 
Rokovnik za izvedbo: 
Prosimo, da o točki dopisne seje glasujete po elektronski pošti do 21.2.2017. 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. 



 

 

  
 
Gradivo za dopisno sejo je priloga k temu zapisniku.  
Glasovanje članov Sveta zavoda Mladinski center Velenje je razvidno iz naslednje 
tabele. 
 

  
 
Sklep A1: 
 

Svet zavoda MC Velenje sprejme spremembe in dopolnitve Statuta javnega 
zavoda Mladinski center Velenje. 

 
Sklep 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 Sandi Rep 15.2.2017 ZA 15.2.2017 – 9:31 elektronska p. 

2 Dimitrij Amon 15.2.2017 ZA 15.2.2017 – 9:29 elektronska p. 

3 Ivan Planinc 15.2.2017 ZA 15.2.2017 – 
12:40 

elektronska p. 

4 Alma Glotić 15.2.2017 ZA 15.2.2017 – 
13:23 

elektronska p. 

5 Gašper Hostnik 17.2.2017 ZA 17.2.2017 – 8:16 elektronska p. 

6 Janko Urbanc 15.2.2017 ZA 15.2.2017 – 
15:25 

elektronska p. 

7 Karmen Mikek 15.2.2017 ZA 15.2.2017 – 
13:25 

elektronska p. 

8 Mitja Kontič 15.2.2017 ZA 15.2.2017 – 
13:14 

elektronska p. 

9 Matej Brložnik 20.2.2017 ZA 20.2.2017 –
22:36 

elektronska p. 


