
 

 

 
 
Zapisnik prve dopisne seje Sveta zavoda Mladinski center Velenje v letu 
2018.  
 
 
Dne 23.1.2018 je bilo poslano članom Sveta zavoda vabilo in gradivo za dopisno sejo 
Sveta zavoda Mladinski center Velenje. Dopisna seja se izvede zaradi sprememb in 
dopolnitev Pravilnika o sistematizaciji delovnih mest v Mladinskem centru Velenje in 
spremembi Kataloga delovnih mest. 
 
Dne 23.1.2018 je bilo poslano vabilo v naslednji obliki: 
  
Vzrok za izvedbo dopisne seje: 
  
Ta  dopisna seja se izvede zaradi spreminjanje sistematizacije delovnih mest v MC 
Velenje in ima eno točko dnevnega reda in sider: 
  
1. Sprememba sistematizacije delovnih mest v MC Velenje  
  
Obrazložitev A1: 
Skladno z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17), 
sklepom župana MOV o uvrstitvi direktorja Mladinskega centra Velenje v plačni razred 
z dne 18.12.2017 in soglasja Ministrstva za kulturo št. 1004-61-2017/25 z dne 
12.1.2018, se direktorju Mladinskega centra Velenje spremeni plačani razred, kot je 
podano v Spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v 
Mladinskem centru Velenje. 
Z dnem 1.3.2018, se Danijela Ožir premesti z Javnega zavoda Festival Velenje, k 
Javnemu zavodu Mladinski center Velenje na delovno mesto GLAVNI RAČUNOVODJA 
VII/1. Premestitev se izvede zaradi prevzemanja celotnega področja računovodstva 
za mladinske organizacije v Velenju (MC Velenje, MZPM). Mladinski center mora v ta 
namen sistemizirati novo delovno mesto Glavni računovodja VII/1. 
  
Sredstva za financiranje omenjenih sprememb, se zagotovijo s prerazporeditvami 
sredstev med javnimi zavodi in s proračunom Mestne občine Velenje. 
  
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). Prilagamo še Sklep župana 
MOV o uvrstitvi direktorja Mladinskega centra Velenje v plačni razred z dne 
18.12.2017 (PRILOGA 3) in soglasja Ministrstva za kulturo št. 1004-61-2017/25 z dne 
12.1.2018 (PRILOGA 4). 
  
 
 



 

 

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 29.1.2018. 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. 
  
  
Prosimo za potrditev prejema tega sporočila. 
   
S prisrčnimi pozdravi, 
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, l.r. 
predsednik sveta zavoda  
Mladinski center Velenje 

Št. Ime in priimek 
člana 

potrditev 
prejema vabila 

glasovanje čas glasovanja način glasovanja 

1 Aleksander Vališer 23.1.2018 ZA 23.1.2018 – 10.28 elektronska p. 

2 Dimitrij Amon 23.1.2018 ZA 23.1.2018 – 10.29 elektronska p. 

3 Janko Pogorelčnik 23.1.2018 ZA 23.1.2018 – 10.39 elektronska p. 

4 Alma Glotić 23.1.2018 ZA 23.1.2018 – 11.04 elektronska p. 

5 Blaž Mošmondor 23.1.2018 ZA 23.1.2018 – 11.07 elektronska p. 

6 Aleksander Rep 23.1.2018 ZA 23.1.2018 – 11.15 elektronska p. 

7 Matej Brložnik 23.1.2018 ZA 23.1.2018 – 20.57 elektronska p. 

8 Klemen Arlič 28.1.2018 ZA  28.1.2018 – 11.17 elektronska p. 

9 Tjaša Oderlap 29.1.2018 ZA 29.1.2018 – 9.06 telefonsko 


