
 

 

 
 
Zapisnik tretje dopisne seje Sveta zavoda Mladinski center Velenje v letu 
2017.  
 
 
Dne 5.9.2017 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 5.9.2017 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, zaradi spremembe 
Aneksa h kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur. list RS 
št. 46/17) 
 
 
Obrazložitev A1: 
Skladno z dogovorom med sindikati javnega sektorja in Vlado Republike Slovenije, je 
bil v Uradnem listu Republike Slovenije, dne 29.8.2017, objavljen Aneks h kolektivni 
pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji 
Mladinski center Velenje zaradi sprememb plačnih razredov zaposlenih, mora 
spremeniti Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Mladinskem centru Velenje in 
katalog delovni mest v mladinskem centru Velenje, ki je sestavni del prej 
omenjenega pravilnika. 
 
V sklopu spremenjenih plačnih razredov, 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) 
 

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 11.9.2017. 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 Pravilnika o 
sistemizaciji delovnih mest v Mladinskem  centru Velenje in sprejme 

spremembe Kataloga delovnih mest v  Mladinskem centru Velenje. 

 
Slep je bil sprejet 
 
Dopisno nadaljevanje seje se je zaključilo 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 5.9.2017 ZA 5.9.2017 – 15.51 elektronska p. 

2 Dimitrij Amon 5.9.2017 ZA 5.9.2017 – 14.45 elektronska p. 

3 Ivan Planinc 6.9.2017 ZA 6.9.2017  – 7:58 elektronska p. 

4 Alma Glotić 5.9.2017 ZA 5.9.2017 – 15.02 elektronska p. 

5 Gašper Hostnik 5.9.2017 ZA 5.9.2017 – 14.36 elektronska p. 

6 Janko Urbanc 5.9.2017 ZA 5.9.2017 – 15.40 elektronska p. 

7 Karmen Mikek 6.9.2017 ZA 6.9.201 – 14.41 elektronska p. 

8 Mitja Kontič 11.9.2017 ZA  11.9.2017 – 
12.11 

telefonsko 

9 Matej Brložnik 5.9.2017 ZA 5.9.2017 – 23.21 elektronska p. 


