
 

 

 
 
Zapisnik  dopisnega nadaljevanja 2. redne seje Sveta zavoda Mladinski 
center Velenje v letu 2014.  
 
 
Dne 18.12.2014 je bilo poslano članom sveta zavoda vabilo in gradivo za dopisno 
nadaljevaje 2. redne seje Sveta zavoda Mladinski center Velenje z dne 17.12.20174 
Dopisno nadaljevanje seje se sklicuje zaradi prekinitve 5. točke dnevnega reda 2. 
redne seje Sveta zavoda dne 17.12.2014 v Hiši bendov, Stari trg 1, 3320 Velenje. 
Direktor Mladinskega centra Velenje je bil s strani Sveta zavoda pozvan, da pred 
odločanjem o 5. točki pridobi mnenje kadrovsko pravne službe MOV.  
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 18.12.2014 je bilo poslano vabilo v naslednji obliki: 
 

  
5. Obravnavanje vloge direktorja Marka Pritržnika za izplačilo povečanega obsega dela v letu 

2015 
 
Obrazložitev A1: 
Na seji 17.12.2014 so člani Sveta zavoda obravnavali 5. točko dnevnega reda; 
obravnavanje vloge direktorja Marka Pritržnika za izplačilo povečanega obsega dela v 
letu 2015 (priloga 1).  Zaradi pomislekov članov Sveta zavoda Mladinski center 
Velenje o zakonitosti odločanja o točki, so le ti pozvali direktorja Mladinskega centra 
Velenje Marka Pritržnika, da na temo točke in njenega zakonitega obravnavanja na 
Svetu zavoda Mladinski center Velenje, pridobi mnenje kadrovsko pravne službe 
Mestne občine Velenje. 
Marko Pritržnik je dne 18.12.2014 z elektronskim sporočilom (priloga 2), podal 
prošnjo za pridobitev mnenja kadrovsko pravne služne MOV o zakonitosti odločanja 
Sveta zavoda o podani vlogi (priloga 1) na seji Sveta zavoda Mladinski center 
Velenje.  
Dne 18.12.2014 je direktor Mladinskega centra Velenje Marko Pritržnik, od ga. Irene 
Hladin Škoberne zaposlene na MOV v kadrovsko pravni službi, prejel mnenje, ki je  
podano v prilogi št 3.  
Na podlagi prejetega mnenja, predlagamo naslednji sklep.  
 
Predlog sklepa A1:  

Direktorju MC Velenje se odobri izplačilo povečanega obsega dela v letu 2015 

 
Gradivo za dopisno sejo je priloga k temu zapisniku.  
Glasovanje članov Sveta zavoda Mladinski center Velenje je razvidno iz naslednje 
tabele. 



 

 

 
 

  
 
Sklep A1: 

Direktorju MC Velenje se odobri izplačilo povečanega obsega dela v letu 

2015 

 
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 Dimitrij Amon 18.12.2014 ZA 18.12.2014 – 
12.45 

elektronska p. 

2 Ivo Planinc  18.12.2014 ZA 18.12.2014 – 
13.13 

elektronska p. 

3 Karmen Mikek 18.12.2014 ZA 18.12.2014 – 
14.23 

elektronska p. 

4 Janko Urbanc 18.12.20104 ZA 18.12.2014 – 
18.56 

elektronska p. 

5 Gašper Hostnik 19.12.2014 ZA 19.12.2014 – 
9.06 

elektronska p. 

7 Matej Brložnik - - - nedosegljiv 


