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ZAPISNIK 
3. SEJE SVETA JAVNEGA ZAVODA MLADINSKI CENTER ŽALEC,  

 
 

ki je skladno s priporočili NIJZ potekala v petek, dne 22. januarja 2021 ob 17. uri z uporabo 
konferenčnega klica preko programa ZOOM. 
 
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, Anja Oset; predstavniki ustanovitelja – 
Občina Žalec: Biserka Neuholt Hlastec, Katarina Vasle predstavnik zainteresirane javnosti: Blaž 
Tkalec; 
 
Opravičeno odsotni člani sveta javnega zavoda: Občina Žalec: Matic Krajšek; 
 
Seje sveta javnega zavoda Mladinski center Žalec so se udeležili tudi: Tomaž Kozovinc, direktor 
javnega zavoda Mladinski center Žalec; 
 
Predsednik sveta je ugotovil, da so se seje sveta udeležili: predstavniki ustanovitelja - 
Študentski klub Žalec: Martin Kozmelj, Kristina Slipčević, Anja Oset; predstavniki ustanovitelja - 
Občina Žalec: Biserka Neuholt Hlastec, Katarina Vasle; 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 2. izredne seje, 2. korespondenčne seje, 3. korespondenčne 

seje in 4. korespondenčne seje sveta zavoda 
2. Potrditev Letnega plana dela in finančnega načrta Mladinskega centra Žalec za leto 

2021 s prilogami 
3. Razno 

 
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 prejel zapisnike 2. izredne seje, 2. 
korespondenčne seje, 3. korespondenčne seje in 4. korespondenčne seje sveta zavoda. 
 
Svet javnega zavoda je sprejel naslednji  
 
1. SKLEP: 
Svet javnega zavoda Mladinski center Žalec potrjuje zapisnike 2. izredne seje, 2. 
korespondenčne seje, 3. korespondenčne seje in 4. korespondenčne seje sveta 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 2. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Svet javnega zavoda je kot prilogo ob sklicu seje prejel tudi Letni plan dela in finančni načrt 
Mladinskega centra Žalec za leto 2021. Predsedujoči je besedo predal predlagatelju točke, 
direktorju Tomažu Kozovincu, ki je predstavil celotni dokument. Že pred sejo so na predlagano 
gradivo komentarje podali trije člani sveta zavoda: Blaž Tkalec, Katarina Vasle in Biserka 
Neuholt Hlastec. Predlagatelj se je s predlaganimi dopolnitvami strinjal in jih že vključil v na seji 
predstavljen dokument. 
 
Blaž Tkalec je izpostavil še, da je zavod z ustanoviteljico Občino Žalec že sklenil pogodbo o 
financiranju za leto 2021, da pa takšne pogodbe z ustanoviteljem Študentskim klubom Žalec še 
ni, zato ga skrbi, če ima zavod sploh zagotovljeno financiranje, ki je opredeljeno v finančnem 
načrtu zavoda za leto 2021. 
 
Tomaž Kozovinc mu je odgovoril, da se je s predsednikom študentskega kluba že dogovoril o 
financiranju, da je pripravljen tudi osnutek transferne pogodbe, da pa klub čaka še formalnost 
potrditve proračuna za leto 2021 na zboru članov, ki bo predvidoma v prihodnjih tednih. Opozoril 
je tudi na varovalko znotraj transferne pogodbe med študentskim klubom in zavodom za leto 
2020 in samega Pravilnika o finančnem poslovanju Študentskega kluba Žalec, kjer je navedeno: 
»V kolikor klub do prvega izplačila tekočega leta, ki bi moral biti praviloma 25.1., še nima 
potrjenega Finančnega načrta in med klubom in zavodom še ni sklenjena Pogodba o transferju 
sredstev, prejema zavod do sprejema Finančnega načrta in podpisa Pogodbe o transferju 
sredstev nakazila v višini dvanajstine iz preteklega koledarskega leta.«. Po mnenju direktorja je 
tudi v interesu kluba, da čimprej potrdijo finančni načrt in podpišejo novo pogodbo, saj je 
trenutna dvanajstina veliko višja od načrtovane v letu 2021. 
 
Martin Kozmelj pritrdi direktorju in pove, da so na upravnem odboru že debatirali o proračunu za 
leto 2021 in da so sredstva v finančnem načrtu zavoda ustrezna temu kar načrtuje študentski 
klub. Redna seja Zbora članov bo sklicana v začetku februarja. 
 
Blaž Tkalec je dejal, da se mu zdi smiselno sprejeti sklep, kjer bo jasno zavedeno, da mora tudi 
drug ustanovitelj čimprej skleniti pogodbo z zavodom. Ostali člani sveta zavoda so se s 
predlaganim strinjali. 
 
Svet javnega zavoda je sprejel naslednji  
 
2. SKLEP: 
Svet javnega zavoda Mladinski center Žalec potrjuje Letni plan dela in finančni načrt 
Mladinskega centra Žalec za leto 2021 s popravki in naroča ustanovitelju Študentskemu klubu 
Žalec, da v najkrajšem možnem času z zavodom sklene pogodbo o financiranju za leto 2021. 
 
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:  
Predsedujoči je povprašal, če bi rad kdo kaj dodal pod točko razno. K besedi se je prijavil 
direktor zavoda, ki se je članom sveta zahvalil za potrditev plana dela. Obvestil jih je, da je na 
razpis za prosto delovno mesto prispelo 52 popolnih prijav in da je bilo na razgovore povabljenih 
10 najbolj izstopajočih kandidatov. Prav tako je članom sveta zavoda povedal, da so v pripravi 
razni pravilniki, ki bodo konkretizirali nekatera področja znotraj zavoda. Prav tako je predlagal, 
da se sprejme tudi poslovnik sveta zavoda. 
 
Seja je bila končana ob 18.06. 
 
 
 



Zapisal: 
Tomaž Kozovinc 

PREDSEDNIK 
SVETA JAVNEGA ZAVODA 

Martin Kozmelj 
 
 

 
Vročeno: 

• Članom sveta javnega zavoda; 

• Direktor; 

• Zbirka dokumentarnega gradiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


