
 

 

 
 
Zapisnik tretje dopisne seje Sveta zavoda Mladinski center Velenje v letu 
2019.  
 
 
Dne 19. 9. 2019 je bilo poslano članom Sveta zavoda vabilo in gradivo za dopisno sejo Sveta 

zavoda Mladinski center Velenje. Dopisna seja se izvede zaradi potrditve dokumentov 

vezanih na Javni razpis za štipendije za aktivno delovanje v Mestni občini Velenje za študijsko 
leto 2019/2020 in ima eno točko dnevnega reda: 
    

1.  Potrditev dokumentacije vezane na pripravo in objavo Javnega razpisa za štipendije 
za aktivno delovanje v Mestni občini Velenje za študijsko leto 2019/2020   

Obrazložitev A1: 

Skladno z Odlokom o štipendijski shemi v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 

9/2019) je Mladinski center Velenje v 24. členu imenovan kot štipenditor, ki dodeluje letne 
štipendije študentom, ki s svojim aktivnim delovanje v Mestni občini Velenje dvigujejo 
kvaliteto življenja ter sodelujejo z Mladinskim svetom Velenje, javnimi zavodi, društvi in 
zvezami društev. V ta namen je MC Velenje skupaj z MOV pripravil dokumente, ki se 
navezujejo oziroma omogočajo objavo Javnega razpisa za aktivno delovanje v MOV za 
študijsko leto 2019/2020. Dokumentacijo sestavljajo:  
PRILOGA 1: Objava Javnega razpisa za štipendije za aktivno delovanje v MOV za študijsko 
leto 2019/2020,  
PRILOGA 2: Vloga za dodelitev štipendije za aktivno delovanje v MOV za študijsko leto 
2019/2020,  
PRILOGA 3: Ocenjevalni list za aktivno delovanje v MOV za študijsko leto 2019/2020. 
Kot PRILOGO 4 prilagamo še Odlok o štipendijski shemi v Mestni občini Velenje. 

 
Predlog sklepa A1:  
Svet zavoda potrdi dokumentacijo vezano na pripravo in objavo Javnega razpisa za štipendije 
za aktivno delovanje v Mestni občini Velenje za študijsko leto 2019/2020, ki jo sestavljajo: 

- Objava Javnega razpisa za štipendije za aktivno delovanje v MOV za študijsko leto 
2019/2020, 

- Vloga za dodelitev štipendije za aktivno delovanje v MOV za študijsko leto 2019/2020, 
 
- Ocenjevalni list za aktivno delovanje v MOV za študijsko leto 2019/2020. 

Rokovnik za izvedbo: 

Prosimo, da o točki dopisne seje glasujete po elektronski pošti do 26. 9. 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 potrdi dokumentacijo vezano na pripravo in objavo Javnega razpisa 
za štipendije za aktivno delovanje v Mestni občini Velenje za študijsko leto 
2019/2020, ki jo sestavljajo: 

- Objava Javnega razpisa za štipendije za aktivno delovanje v MOV za študijsko 
leto 2019/2020, 

- Vloga za dodelitev štipendije za aktivno delovanje v MOV za študijsko leto 
2019/2020, 
 

- Ocenjevalni list za aktivno delovanje v MOV za študijsko leto 2019/2020. 

 
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 Dimitrij Amon 19. 9. 2019 ZA 19.9.2019 – 9.02 elektronska p. 

2 Blaž Mošmondor 19. 9. 2019 ZA 19.9.2019 – 10.32 elektronska p. 

3 Klemen Arlič 21. 9. 2019 ZA 21.9.2019 – 13.08 elektronska p. 

4 Janko Pogorelčnik  23. 9. 2019 ZA 23.9.2019 – 8.02  elektronska p. 

5 Aleksander Rep  23. 9. 2019 ZA 23.9..2019 – 11.00 elektronska p. 

6 Aleksander Vališer 23. 9. 2019 ZA 23.9..2019 – 22.43 elektronska p. 

7 Alma Glotić  24. 9. 2019 ZA 24.9.2019 – 12.00 elektronska p. 

8 Tjaša Oderlap 24. 9. 2019 ZA 24.9.2019 – 12.24 elektronska p. 

9 Matej Brložik 25 .9. 2019 ZA 25.9.2019 – 9:08 elektronska p. 


