
MLADINSKI  CENTER ŽALEC  

Aškerčeva  13 ,   Žalec  

 
Številka: 4/2021 
Datum: 25/02-2021 
 

ZAPISNIK 
4. SEJE SVETA JAVNEGA ZAVODA MLADINSKI CENTER ŽALEC,  

 
 

ki je v četrtek, 25. 2. 2021 ob 18.00 potekala v prostorih Mladinskega centra Žalec, Aškerčeva 
13, 3310 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, Anja Oset; predstavniki ustanovitelja – 
Občina Žalec: Matic Krajšek, Katarina Vasle; predstavnik zainteresirane javnosti: Blaž Tkalec; 
 
Opravičeno odsotni člani sveta javnega zavoda: Občina Žalec: Biserka Neuholt Hlastec; 
 
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: Matic Krajšek, 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 zapisnika 3. redne seje sveta zavoda 
2. Potrditev Letnega poročila Mladinskega centra Žalec za leto 2020 
3. Potrditev Pravilnika o varstvu osebnih podatkov javnega zavoda Mladinski center 

Žalec 
4. Potrditev Pravilnika o izvajanju participativnega dela finančnega načrta javnega 

zavoda Mladinski center Žalec 
5. Seznanitev z odmero letnega dopusta direktorju 
6. 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 obravnaval zapisnik 3. redne seje sveta 
zavoda. 
 
Svet javnega zavoda je sprejel naslednji  
 
1. SKLEP: 
Svet javnega zavoda Mladinski center Žalec potrjuje zapisnik 3. redne 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:  
Predsednik besedo preda direktorju zavoda, ki je tudi predlagatelj točke. Slednji predstavi Letno 
poročilo Mladinskega centra Žalec za leto 2020. Pove, da je pri pripravi predlaganega 
dokumenta sledil zakonskim navodilom.  
 
Prične se razprava o morebitnih pomanjkljivostih v vsebinskem poročilu. Izpostavljeni so bili 
predlogi o konkretiziranju podatkov v poglavju izvedenih investicij, saj ni jasno kdo je bil 
izvajalec obnove gradbenih prostorov, prav tako pa iz poročila ni jasno kaj je ustanovitelj 
Študentski klub Žalec predal v uporabo Mladinskemu centru Žalec. Dodati bi bilo potrebno 
število sej sveta zavoda. Dokument mora biti namreč dovolj konkretiziran, da se nekdo, ki nima 
ostalih dokumentov zavoda, v njem še vedno znajde. Prav tako je med zakonskimi podlagami 
odlok o ustanovitvi napačno naveden kot interni akt. 
 
Tomaž Kozovinc se strinja, da bo na željo sveta poročilo svojega delovanja v letu 2020 še 
razširil in dodal informacije pod točko 2.3 Vsebinsko poročilo za leto 2020. Prav tako se zaveže, 
da bo razširil poglavje 2.4 Poročilo o investicijah. Pove, da so osnovna sredstva s strani 
ustanovitelja sicer navedena v tabeli Seznam vzdrževalnih del, investicij in nabave opreme 
2020. Dopolnil bo podatke še v besedilu. Seje sveta zavoda so navedene v poglavju 1.3 Organi 
zavoda in tega ne bi dopolnjeval. Dopolnil in razdelal bo torej poslovno poročilo v ostalih 
omenjenih poglavjih.  
 
Svet javnega zavoda je sprejel naslednji  
 
2. SKLEP: 
Svet javnega zavoda Mladinski center Žalec potrjuje Letno poročilo Mladinskega centra Žalec 
za leto 2020 z vsebinskimi dopolnitvami obravnavanimi na seji 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 3. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Martin Kozmelj je besedo ponovno predal direktorju zavoda. Ta je povedal, da je pravilnik, ki so 
ga člani sveta zavoda prejeli kot prilogo sklicu seje oblikoval skupaj s pooblaščeno osebo za 
varstvo osebnih podatkov zavoda podjetjem Datainfo.si d.o.o. in da pravilnik sledi vsem 
zakonsko predvidenim smernicam zapisanim v Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta. 
 
Svet javnega zavoda je sprejel naslednji  
 
3. SKLEP: 
Svet javnega zavoda Mladinski center Žalec potrjuje Pravilnik o varstvu osebnih podatkov 
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. 
 
 
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Predsedujoči je besedo predal predlagatelju. Direktor je povedal, da gre za poskus večjega 
vključevanja mladih skozi proces demokratičnega soodločanja o delu programa zavoda, kar je 
na kratko zajeto tudi v Vsebinskem in finančnem načrtu zavoda za leto 2021. Pravilnik bo sam 
proces prijave projektov in glasovanju o njih naredil bolj transparenten. Pove, da je že pred sejo 
prejel pripombo člana sveta zavoda. Šlo je namreč za pravno sporno poimenovanje pravilnika, 
saj mladinski center nima proračuna ergo ne more imeti participativnega proračuna. Kozovinc je 



povedal, da je šlo za njegovo napako in da je, ker gre za koncept participativnega proračuna 
ime obdržal, a se strinja, da je pravno-formalno dokument posledično nevzdržljiv. Pove, da je v 
celotnem dokumentu izraz »participativni proračun« zamenjal z izrazom »participativni del 
finančnega načrta«. Pove še, da je upošteval tudi drugo pripombo člana sveta, ki je opozoril na 
to, da so v dokumentu določni datumi, kar pomeni, da bi morali pravilnik sprejemati vsako leto 
znova. V dokumentu so bile vse letnice zamenjane z izrazom »tekočega leta«. 
 
Sledi razprava o finančnem načrtu, kjer svet zavoda ni sprejel nobene postavke imenovane 
participativni del finančnega načrta, kar pomeni, da za tovrstni projekt sredstva niso definirana. 
Iz tega sledi, da je poimenovanje »participativni del finančnega načrta« še vedno lahko pravno-
formalno sporno. Tako se izoblikuje ime »participativno izvajanje projektov MCŽ«. Direktor se s 
predlaganim strinja.  
 
Razprava se nadaljuje o 3. členu pravilnika, ki navaja, da višino sredstev za tekoče leto, 
namenjenih za izvajanje participativnega izvajanja projektov določi direktor zavoda. Sledi 
vprašanje ali ne bi bilo bolje, da to sprejme svet zavoda. Člani sveta zavoda se strinjajo, da se 
člen spremeni ter doda najvišja možna vsota, ki se na letni ravni lahko nameni za potrebe 
participativnega izvajanja projektov. Predlagan je znesek v višini največ 10% od izdatkov za 
izvajanje javne službe. Prisotni člani sveta zavoda predlogu pritrdijo. 
 
Tema razgovora je tudi 4. člen, ki je kar se tiče sestave komisije močno posplošen in sestavo 
komisije po mnenju članov sveta zavoda ne definira dovolj. Prav tako pravilnik v 9. členu navaja, 
da mora komisija delovati v sodelovanju z zaposlenimi MCŽ. Lahko bi se torej zgodilo, da bi 
komisijo sestavljali zgolj zaposleni v MCŽ. Svet zavoda nato v splošni debati v kateri sodelujejo 
vsi prisotni izoblikuje 5 člansko komisijo, ki bi jo sestavljali en (1) predstavnik zaposlenih MCŽ, 
en (1) predstavnik MSOŽ, en (1) predstavnik ustanovitelja Občine Žalec, en (1) predstavnik 
ustanovitelja Študentskega kluba Žalec in en (1) predstavnik zainteresirane javnosti. 
 
Kozovinc pove, da bo vse spremembe pravilnika pripravil in jih članom sveta zavoda posredoval 
na potrditev na eni izmed naslednjih sej. 
 
Svet javnega zavoda pri tej točki ni sprejel nobenega sklepa. 
 
 
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA: 
Kozmelj pove, da se mora svet zavoda tako kot že v lanskem letu seznaniti z odmero letnega 
dopusta direktorju zavoda. Člani sveta zavoda izpostavijo, da je odmera lahko napačna, saj je 
za njeno pripravo uporabljena Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti, ki je namenjena 
organizacijam kot je na primer ZKŠT Žalec. Mladinski center bi načeloma naj spadal pod 
Kolektivno pogodbo za javni sektor, ki je splošna pogodba. Prav tako se pojavi vprašanje ali je 
dovolj, da se svet zavoda zgolj seznani z odmero ali bi jo moral tudi potrditi oziroma sprejeti 
nekakšen sklep.  
Sledi dogovor, da se glede na uporabo Kolektivne pogodbe direktor obrne na pristojne 
inštitucije, da mu podajo uradni odgovor. Odmere letnih dopustov morajo biti namreč izdane do 
konca marca, tako da bo zadevo z uporabo pogodbe in seznanitvijo oziroma potrditvijo še 
raziskal in v kolikor bo potreba po tem svetu zavoda predlagal v potrditev sklep. 
 
Svet javnega zavoda je sprejel naslednji  
 
4. SKLEP: 
Svet javnega zavoda Mladinski center Žalec se seznanja z odmero letnega dopusta direktorju. 
 
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 
Predsedujoči povpraša, če želi kdo razpravljati pod točko razno. K besedi se prijavi direktor. 
Kozovinc pove, da ima zavod v 9. členu statuta zapisano, da svet centra sestavljajo trije 
predstavniki ustanovitelja OŽ, trije predstavniki ustanovitelja ŠKŽ in en predstavnik delavcev 
zavoda, če so v svetu zaposlene 2 ali več oseb oziroma en predstavnik zainteresirane javnosti. 
Z zaposlitvijo nove vodje projektov je bil pogoj najmanj dveh zaposlenih v zavodu dosežen. 
Posledično svet zavoda v trenutni sestavi ni več skladen s statutom na kar bo opozoril 
ustanoviteljici. 
 
Svet zavoda se s povedanim strinja.  
 
 
Seja je bila končana ob 19.34. 
 
 
 
Zapisal: 
Tomaž Kozovinc 

PREDSEDNIK 
SVETA JAVNEGA ZAVODA 

Martin Kozmelj 
 
 

 
Vročeno: 

• Članom sveta javnega zavoda; 

• Direktor; 

• Zbirka dokumentarnega gradiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


