
 

 

 
 
Zapisnik druge dopisne seje Sveta zavoda Mladinski center Velenje v letu 
2019.  
 
 
Dne 3.6.2019 je bilo poslano članom Sveta zavoda vabilo in gradivo za dopisno sejo 
Sveta zavoda Mladinski center Velenje. Dopisna seja se izvede zaradi obravnavanja vloge 

direktorja MC Velenje za povečan obseg dela v letu 2019 in ima eno točko dnevnega reda in 
sicer: 
    

1.  Obravnavanje vloge direktorja MC Velenje za izdajo soglasja Sveta zavoda k  
odobritvi izplačila povečanega obsega dela v letu 2019. 

Obrazložitev A1: 
Mladinski center Velenje je kot konzorcijski partner vključen v projekt KONS::Platforma za 
sodobno raziskovalno umetnost, ki je bil izbran na javnem razpisu za izbor operacij "Mreža 
centrov raziskovalnih umetnosti in kulture (sklep o izboru št. 54413-3/2019/5 – v gradivu). 
Direktor Marko Pritržnik je vključen v izvajanje projekta s strani vodilnega partnerja (Zavod 
Kersnikova) in bo izvajal vodenje projekta za MC Velenje do leta 2023. V vlogi so poleg 
dotičnega projekta izpostavljene še druge aktivnosti, ki jih direktor dodatno opravlja, oziroma 
je imenovan v specifične delovne skupine za leto 2019.  
Sredstva za izplačilo povečanega obsega dela znašajo BRUTO 289,35 € mesečno in so 
vključena v finančni načrt projekta KONS::Platforma. 

  
Predlog sklepa A1:  
Svet zavoda poda soglasje k izplačilu povečanega obsega dela za leto 2019 za direktorja MC 
Velenje, Marka Pritržnika. 

Rokovnik za izvedbo: 
Prosimo, da o točki dopisne seje glasujete po elektronski pošti do 7.6.2019. 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 poda soglasje k izplačilu povečanega obsega dela za leto 2019 

za direktorja MC Velenje, Marka Pritržnika. 

 
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 Blaž Mošmondor 3.6.2019 ZA 3.6.2019 – 10.34 elektronska p. 

2 Tjaša Oderlap 7.6.2019 ZA 7.6.2019 – 11.09 elektronska p. 

3 Klemen Arlič 7.6.2019 ZA 7.6.2019 – 11.13 elektronska p. 

4 Aleksander Vališer 7.6.2019 ZA 7.6.2019 – 11.14  elektronska p. 

5 Alma Glotić 7.6.2019 ZA 7.6..2019 – 12.01 elektronska p. 

6 Matej Brložik 7.6.2019 ZA 7.6..2019 – 15.55 elektronska p. 

7 Dimitrij Amon 10.6.2019 ZA 10.6.2019 – 10.03 telefonsko 

8 Janko Pogorelčnik 10.6.2019 ZA 10.6.2019 – 8.37 elektronska p. 

9 Aleksander Rep 10.6.2019 ZA 10.6.2019 – 12:03 telefonsko 

      


