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ZAPISNIK 
2. SEJE SVETA JAVNEGA ZAVODA MLADINSKI CENTER ŽALEC, KI JE BILA V 

ČETRTEK, DNE 8. OKTOBRA 2020 OB 16. URI  V SEJNI DVORANI OBČINE ŽALEC 

 

 
Sejo je vodil predsednik sveta javnega zavoda Martin Kozmelj. 
 
Navzoči člani sveta javnega zavoda Mladinski center Žalec: predstavniki ustanovitelja - 
Študentski klub Žalec: Martin Kozmelj, Kristina Slipčević; predstavniki ustanovitelja – Občina 
Žalec: Biserka Neuholt Hlastec, predstavnik zainteresirane javnosti: Blaž Tkalec; 
 
Opravičeno odsotni člani sveta javnega zavoda: Študentski klub Žalec: Anja Oset, Občina 
Žalec: Matic Krajšek, Katarina Vasle; 
 
Seje sveta javnega zavoda Mladinski center Žalec so se udeležili tudi: mag. Nataša Gaber 
Sivka, vodja Urada za negospodarske javne službe, Franja Vihernik, svetovalka v Uradu za 
negospodarske javne službe, 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, Kristina Slipčević; predstavniki ustanovitelja - Občina 
Žalec: Biserka Neuholt Hlastec; 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. Potrditev zapisnikov 1. konstitutivne seje z dne 23. 6. 2020 in 1. korespondenčne seje z 

dne 24. 8. 2020 
2. Imenovanje namestnika predsednika sveta javnega zavoda 
3. Odpiranje vlog po objavljenem javnem razpisu za delovno mesto direktorja javnega 

zavoda Mladinski center Žalec  (gradivo bo predloženo na seji sveta) 
4. Razno 

 
Pred glasovanjem so bili navzoči 4 člani sveta javnega zavoda. 
Opredelilo so se 4 člani sveta javnega zavoda. 
Za so glasovali 4 člani sveta javnega zavoda. 
 
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Svet javnega zavoda je pri tej točki dnevnega reda prejel zapisnika 1. konstitutivne seje z dne 
23. 6. 2020 in 1. korespondenčne seje z dne 24. 8. 2020. 
 
Svet javnega zavoda je sprejel naslednji  
 
1. SKLEP: 
Svet javnega zavoda Mladinski center Žalec sprejme zapisnika 1. konstitutivne seje z dne 23. 6. 
2020 in 1. korespondenčne seje z dne 24. 8. 2020. 
 
Pred glasovanjem so bili navzoči 4 člani sveta javnega zavoda. 
Opredelilo so se 4 člani sveta javnega zavoda. 
Za so glasovali 4 člani sveta javnega zavoda. 



K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Svet javnega zavoda je obravnaval predloge za namestnika predsednika sveta javnega zavoda. 
 
Svet javnega zavoda je sprejel naslednji  
 
2. SKLEP: 
Svet javnega zavoda Mladinski center Žalec za namestnika predsednika sveta javnega zavoda 
Mladinski center Žalec imenuje: Biserko Neuholt Hlastec. 
 
Pred glasovanjem so bili navzoči 4 člani sveta javnega zavoda. 
Opredelilo so se 4 člani sveta javnega zavoda. 
Za so glasovali 4 člani sveta javnega zavoda. 
 
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Pri tej točki dnevnega reda je svet javnega zavoda obravnaval pregled prispelih vlog na 
razpisano delovno mesto direktorja javnega zavoda Mladinski center Žalec, ki je bil objavljen 
dne 17. septembra 2020 v Novem tedniku, spletni strani Občine Žalec in Uradu za zaposlovanje 
(prijave so bile predložene na seji sveta javnega zavoda). 
 
V razpravi so sodelovali: Martin Kozmelj, Kristina Slipčević; Biserka Neuholt Hlastec in Blaž 
Tkalec. 
 
Svet javnega zavoda je sprejel naslednji  
 
3. SKLEP: 
Svet javnega zavoda je ugotovil: da so vloge na razpis direktorja javnega zavoda Mladinski 
center Žalec ki je bil objavljen dne 17. septembra 2020 v Novem tedniku, spletni strani Občine 
Žalec in Uradu za zaposlovanje pravočasno do 2. 10. 2020 posredovali:  

• Tomislav Pirjevec, xxxx xxxxx xx, xxxx xxxxxxxx, (zaprta kuverta 18. 9. 2020); 

• Primož Kramer, xxxxxxxxx xxx xxxx, xxxx xxxxx, (po e-pošti darja.orozim@zalec.si); 

• Tomaž Kozovinc, xxxxxxxxxx xxxxx x, xxxx xxxxx, (zaprta kuverta 29. 9. 2020); 

• Matej Mitja Novak, xxxxxxxx xx, xxxx xxxxxxxxx, (zaprta kuverta 2. 10. 2020); 

• Goran Bojčevski, xxxxxx xxx x, xxxx xxxxx, (zaprta kuverta 2. 10. 2020). 
 
Pogoje javnega razpisa ne izpolnjujeta kandidata: Tomislav Pirjevec, xxxx xxxxx xx, xxxx 
xxxxxxxx in Primož Kramer, xxxxxxxxx xxx xxxx, xxxx xxxxx, ker nista predložila strateškega 
načrta zavoda ter programa poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno 
obdobje. 
 
Na razgovor in predstavitev so povabijo kandidati: Tomaž Kozovinc, xxxxxxxxxx xxxxx x, xxxx 
xxxxx, xxxxxxxx xx, xxxx xxxxxxxxx in Goran Bojčevski, xxxxxx xxx x, xxxx xxxxx. 
Kandidat Matej Mitja Novak mora do 19. oktobra 2020 predložiti še dokazilo: overjeno kopijo 
diplome oziroma izjavo s katero dovoljuje, da zavod za namen tega razpisa pridobi te podatke iz 
uradne evidence. Goran Bojčevski mora predložiti pisna dokazila o delovnih izkušnjah in 
slovenski prevod magistrske diplome. 
 
Predstavitev in razgovor s kandidati za direktorja bo dne 19. oktobra 2020 med 17. in 18 uro. 
Vsak kandidat ima na voljo 20 minut za predstavitev, kandidati se povabijo na razgovor po 
abecednem redu priimkov. Na predstavitev kandidatov se v skladu z razpisom povabijo člani 
Komisije za mandatna vprašanja volitve, imenovanja ter priznanja ter UO Študentskega kluba 
Žalec.  
 
Pred glasovanjem so bili navzoči 4 člani sveta javnega zavoda. 
Opredelilo so se 4 člani sveta javnega zavoda. 
Za so glasovali 4 člani sveta javnega zavoda. 
 
 

mailto:darja.orozim@zalec.si


 
Seja je bila končana ob 17.30. 
 
Zapisala: 
Darja Orožim 

PREDSEDNIK 
SVETA JAVNEGA ZAVODA 

Martin Kozmelj 
 
 

 
Vročeno: 

• Članom sveta javnega zavoda; 

• v. d. direktorica; 

• Zbirka dokumentarnega gradiva; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


