Zapisnik 1. dopisne seje Sveta zavoda Mladinski center Velenje v letu 2012.
Dne 18.1.2012 je bilo poslano članom sveta zavoda vabilo in gradivo za dopisno sejo Sveta
zavoda Mladinski center Velenje. Dopisna seja se izvede zaradi ureditve postopkov skladno z
Zakonom o uravnoteženju javnih financ (ZUJF)
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 18.7.2012 je bilo poslano vabilo v naslednji obliki:
Vzrok za izvedbo dopisne seje:
Dopisna seja se sklicuje zaradi uveljavitve Zakona o uravnoteženju javnih financ (Zujf
1.6.2012), ki predvideva določene spremembe izvajanju študentskega in dijaškega dela ter
sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb. Skladno z navedenim se predlaga točka dnevnega
reda:
1. Sprejem pooblastila predsednika Sveta zavoda MC Velenje, za podpis soglasja za izvajanje
študentskega dela v MC Velenje in sklepanja avtorskih in podjemih pogodb.
Obrazložitev A1:
Skladno z ZUJF-om mora Mladinski center Velenje pridobiti soglasje župana in sveta zavoda
za izvajanje študentskega dela in sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb v Mladinskem
centru Velenjem kadar je ta oblika dela financirana s strani proračuna oziroma s strani javnih
financ.
Zaradi lažjega delovanja predlagamo, da Svet zavoda MC Velenje poda pooblastilo za izdajo
soglasja predsedniku Sveta zavoda za študentsko in dijaško delo ter sklepanje avtorskih in
podjemnih pogodb v MC Velenje. Predsednik Sveta zavoda kasneje na rednih sejah Svetu
zavoda poroča o opravljenem delu študentov in dijakov za pretekle mesece.
Predlog sklepa A1:
Svet zavoda poda pooblastilo Dimitriju Amonu predsedniku Sveta zavoda MC Velenje za
izdajo soglasij za študentsko in dijaško delo v MC Velenje. Predsednik Sveta zavoda na
rednih sejah poda poročilo Svetu zavoda za opravljeno študentsko in dijaško delo, ki ga nato
obravnava Svet zavoda.
Rokovnik za izvedbo:
Prosimo, da o točki dopisne seje glasujete po elektronski pošti do 25.7.2012. 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.

Gradivo za dopisno sejo je priloga k temu zapisniku.
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
2
3
4
5
6
7
8
9

Dimitrij Amon
Peter Dermol
Dragan Redžič
Maja Hostnik
Sebastjan Apat
Mitja Kontič
Anton Skok
Janko Urbanc
Vid Jazbec

18.7.2012
25.7.2012
25.7.2012
19.7.2012
18.7.2012
Ni bilo
19.7.2012
18.7.2012
25.7.2012

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

19.1.2012 – 14.19
27.7.2012 – 9.31
25.7.2012 – 9.31
19.7.2012- 8.47
18.7.2012– 15.00
Ne dosegljiv telefonsko
19.7.2012– 6.04
18.7.2012– 14.33
25.7.2012 – 10.21

elektronska p.
elektronska p.
elektronska p.
elektronska p.
elektronska p.

ZA
ZA
ZA

elektronska p.
elektronska p.
elektronska p

Sklep A1:
Svet zavoda poda pooblastilo Dimitriju Amonu predsedniku Sveta zavoda MC Velenje
za izdajo soglasij za študentsko in dijaško delo v MC Velenje. Predsednik Sveta zavoda
na rednih sejah poda poročilo Svetu zavoda za opravljeno študentsko in dijaško delo, ki
ga nato obravnava Svet zavoda.
Slep je bil soglasno sprejet
Dopisna seja se je zaključila z glasovanjem
Dimitrij Amon
predsednik sveta zavoda
Mladinski center Velenje

