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ZAPISNIK 
1. IZREDNE SEJE SVETA JAVNEGA ZAVODA MLADINSKI CENTER ŽALEC, KI JE 

BILA V ČETRTEK, DNE 19. OKTOBRA 2020 OB 19. URI  V AVLI KULTURNEGA DOMA 
II SLOVENSKEGA TABORA V ŽALCU 

 
Sejo je vodil predsednik sveta javnega zavoda Martin Kozmelj. 
 
Navzoči člani sveta javnega zavoda Mladinski center Žalec: predstavniki ustanovitelja - 
Študentski klub Žalec: Martin Kozmelj, Anja Oset, Kristina Slipčević; predstavniki ustanovitelja – 
Občina Žalec: Biserka Neuholt Hlastec, Matic Krajšek, predstavnik zainteresirane javnosti: Blaž 
Tkalec; 
 
Opravičeno odsotni člani sveta javnega zavoda: predstavniki ustanovitelja Občina Žalec:, 
Katarina Vasle; 
 
Seje sveta javnega zavoda Mladinski center Žalec so se udeležili tudi: Darja Orožim, v. d. 
direktorice javnega zavoda Mladinski center Žalec; 
 
Predsednik sveta je ugotovil, da so se seje sveta udeležili predstavniki ustanovitelja - Študentski 
klub Žalec: Martin Kozmelj, Anja Oset, Kristina Slipčević; predstavniki ustanovitelja – Občina 
Žalec: Biserka Neuholt Hlastec, Matic Krajšek, predstavnik zainteresirane javnosti: Blaž Tkalec; 
Svet javnega zavoda je sklepčen in lahko nadaljuje z delom. 
 
Svet javnega zavoda je sprejel naslednji dnevni red: 

• ugotovitev prisotnosti članov sveta 
1. Obravnava zaprosila ustanoviteljema za predhodno mnenje po opravljenih razgovorih in 

predstavitvi kandidatov za direktorja javnega zavoda  
 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 6 članov sveta javnega zavoda. 
Opredelilo se je 6 članov sveta javnega zavoda. 
Za je glasovalo 6 članov sveta javnega zavoda. 
 
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Svet javnega zavoda je pri tej točki dnevnega reda Obravnaval zaprosila ustanoviteljema za 
predhodno mnenje po opravljenih razgovorih in predstavitvi kandidatov za direktorja javnega 
zavoda  
 
V razpravi so sodelovali: Martin Kozmelj, Anja Oset, Kristina Slipčević, Biserka Neuholt Hlastec, 
Matic Krajšek in Blaž Tkalec. 
 
Svet javnega zavoda je sprejel naslednji  
 
1. SKLEP: 
Svet javnega zavoda Mladinski center Žalec je ugotovil, da vse razpisne pogoje na javni razpis 
za direktorja izpolnjujejo Goran Bojčevski, Tomaž Kozovinc in Mitja Matej Novak. 
Svet javnega zavoda Mladinski center Žalec je na svoji seji dne 8. 10. 2020 obravnaval vloge 
prijavljenih kandidatov na javni razpis za direktorja javnega zavoda Mladinski center Žalec, ki je 
bil objavljen v časopisu Novi tednik, spletnih straneh Občine Žalec in Zavoda za zaposlovanje 
RS dne 17. septembra 2020.  



Svet je na seji ugotovil, da se je na javni razpis prijavilo pet kandidatov, dva kandidata nista 
predložila strateškega načrta zavoda ter programa poslovnega in programskega razvoja zavoda 
za mandatno obdobje in ju je svet  izločil iz nadaljnjega postopka.  
Kandidati za direktorja, ki so izpolnjevali razpisne pogoje so bili dne 19. 10. 2020 povabljeni na 
razgovor in predstavitev članom sveta javnega zavoda, članom Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve imenovanja ter priznanja in članom upravnega odbora Študentskega kluba 
Žalec. Razgovora so se udeležili kandidati Goran Bojčevski, Tomaž Kozovinc in Mitja Matej 
Novak in so predstavili svoje strateške načrte ter program poslovnega in programskega razvoja 
zavoda ter odgovarjali na vprašanja članov sveta zavoda in ustanoviteljic.  
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s predhodnim mnenjem ustanoviteljev 
Občine Žalec in Študentskega kluba Žalec. 
Ustanoviteljici javnega zavoda naprošamo, da posredujeta predhodno mnenje h kandidatom za 
direktorja javnega zavoda Mladinski center Žalec. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 6 članov sveta javnega zavoda. 
Opredelilo se je 6 članov sveta javnega zavoda. 
Za je glasovalo 6 članov sveta javnega zavoda. 
 
Seja je bila končana ob 19.30. 
 
Zapisala: 
Darja Orožim 

PREDSEDNIK 
SVETA JAVNEGA ZAVODA 

Martin Kozmelj 
 
 

 
Vročeno: 

• Članom sveta javnega zavoda; 

• v. d. direktorica; 

• Zbirka dokumentarnega gradiva; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


