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

BILA V TOREK, DNE 23. JUNIJA 2020 OB 14. URI  V SEJNI DVORANI OBČINE ŽALEC 

 

 
Navzoči člani sveta javnega zavoda Mladinski center Žalec: predstavniki ustanovitelja - 
Študentski klub Žalec: Martin Kozmelj, Anja Oset, Kristina Slipčević; predstavniki ustanovitelja - 
Občina Žalec: Matic Krajšek, Katarina Vasle; predstavnik zainteresirane javnosti: Blaž Tkalec; 
 
Opravičeno odsotni člani sveta javnega zavoda: Biserka Neuholt Hlastec; 
 
Seje sveta javnega zavoda Mladinski center Žalec so se udeležili tudi: Tomaž Kozovinc, 
predsednik Študentskega kluba Žalec, Matej Pinter, namestnik vodje Urada za negospodarske 
javne službe, Franja Vihernik, svetovalka v Uradu za negospodarske javne službe, Darja 
Orožim, v. d. direktorice javnega zavoda Mladinski center Žalec; 
 
Svet javnega zavoda je obravnaval naslednji dnevni red: 

1. Ugotovitev prisotnosti članov sveta javnega zavoda na podlagi sklepov o imenovanju 
2. Imenovanje predsednika in namestnika predsednika sveta javnega zavoda 
3. Obravnava predloga Statuta javnega zavoda Mladinski center Žalec (prva obravnava) 
4. Obravnava predloga Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu Mladinski 

center Žalec (prva obravnava) 
5. Obravnava vsebine javnega razpisa za direktorja javnega zavoda Mladinski center Žalec 
6. Razno 

 
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
V. d. direktorica je na seji ugotovila da so se seje sveta udeležili: predstavniki ustanovitelja - 
Študentski klub Žalec: Martin Kozmelj, Anja Oset, Kristina Slipčević; predstavniki ustanovitelja - 
Občina Žalec: Matic Krajšek, Katarina Vasle; predstavnik zainteresirane javnosti: Blaž Tkalec. 
Svet javnega zavoda je sklepčen in lahko nadaljuje z delom. 
 
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Svet javnega zavoda je obravnaval predloge za imenovanje predsednika in namestnika 
predsednika sveta javnega zavoda. 
 
Svet javnega zavoda je sprejel naslednji  
 
2. SKLEP: 
Svet javnega zavoda Mladinski center Žalec za predsednika sveta zavoda Mladinski center 
Žalec imenuje Martina Kozmelja iz xxxxxxx. Namestnika predsednika sveta javnega zavoda 
Mladinski center Žalec bo svet imenoval na naslednji seji sveta 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 3. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Pri tej točki dnevnega reda je svet javnega zavoda obravnaval predlog Statuta javnega zavoda 
Mladinski center Žalec (prva obravnava). Predlog je na seji sveta obrazložila v. d. direktorice 
Darja Orožim. 



 
Svet javnega zavoda je sprejel naslednji  
 
3. SKLEP: 
Svet javnega zavoda je obravnaval in sprejel predlog Statuta javnega zavoda Mladinski center 
Žalec (prva obravnava) ter ga posredoval v obravnavo. Člani sveta javnega zavoda in 
ustanoviteljici predloge in pripombe podajo pisno do 10. avgusta 2020. 
 
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 4. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Predlog Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu Mladinski center Žalec (prva 
obravnava) je na seji sveta predstavila v. d. direktorice Darja Orožim. 
 
Svet javnega zavoda je sprejel naslednji  
 
4. SKLEP: 
Svet javnega zavoda je obravnaval in sprejel predlog Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v 
javnem zavodu Mladinski center Žalec (prva obravnava) ter ga posredoval obravnavo. Člani 
sveta javnega zavoda in ustanoviteljici predloge in pripombe podajo pisno do 10. avgusta 2020. 
 
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 5. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Člani sveta so obravnavali vsebino javnega razpisa za direktorja javnega zavoda Mladinski 
center Žalec. 
 
Svet javnega zavoda je sprejel naslednji  
 
5. SKLEP: 
Svet javnega zavoda sprejme in potrdi vsebino javnega razpisa za direktorja javnega zavoda 
Mladinski center Žalec. Razpis se objavi v drugi polovici meseca avgusta 2020. 
 
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 6. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Člani sveta so obravnavali informacije v. d. direktorice o: terminskem planu v zvezi z razpisom 
za direktorja Mladinskega centra Žalec, vsebine logotipa Mladinskega centra Žalec, opravljanju 
računovodskih storitev in odprtju računa Mladinskega centra. 
 
Seja je bila končana ob 14.40. 
 
Zapisala: 
Darja Orožim 

PREDSEDNIK 
SVETA JAVNEGA ZAVODA 

Martin Kozmelj 
 
 

 
Vročeno: 

• Članom sveta javnega zavoda; 

• v. d. direktorica; 

• Zbirka dokumentarnega gradiva; 
 


