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ZAPISNIK 
5. KORESPONDENČNE SEJE SVETA JAVNEGA ZAVODA MLADINSKI CENTER ŽALEC 

 

 
 
Člani sveta javnega zavoda so korespondenčno obravnavali: 

• sklep o letni odmeri dopusta direktorju zavoda, 

• potrditev Pravilnika o participativnem izvajanju projektov Mladinskega centra Žalec, 

• sklep o višini sredstev namenjenih za participativno izvajanje projektov v letu 2021, 

• potrditev Pravilnika o volitvah in odpoklicu člana – predstavnika delavcev v svet zavoda, 

• sklep o razpisu volitev predstavnika delavcev v svet zavoda, 

• seznanitev z obvestilom člana sveta zavoda Blaža Tkalca. 
 
Gradivo z glasovnico so po elektronski pošti dne 10. 03. 2021 prejeli člani sveta javnega 
zavoda Mladinski center Žalec: 
predstavniki ustanovitelja - Študentski klub Žalec: Martin Kozmelj, Anja Oset, Kristina Slipčević; 
predstavniki ustanovitelja - Občina Žalec: Matic Krajšek, Biserka Neuholt Hlastec, Katarina 
Vasle; predstavnik zainteresirane javnosti: Blaž Tkalec. 
 
Rok za vrnitev pisne potrditve (glasovnice) je bil 14. marec 2021 do 12. ure na elektronski 
naslov: tomaz.kozovinc@mc-zalec.si. 
 
Do tega roka se je opredelilo in vrnilo izpolnjene in podpisane glasovnice 6 članov sveta 
javnega zavoda:  
predstavniki ustanovitelja - Študentski klub Žalec: Martin Kozmelj, Anja Oset, Kristina Slipčević; 
predstavnika ustanovitelja - Občina Žalec: Matic Krajšek, Biserka Neuholt Hlastec; predstavnik 
zainteresirane javnosti: Blaž Tkalec. 
 
Prisotni člani sveta zavoda so sprejeli naslednje sklepe: 
 

a) Svet javnega zavoda s sklepom odmerja, da direktorju javnega zavoda v letu 
2021 pripada 25 dni dopusta. 

 
Za predlagani sklep je glasovalo pet (5) članov sveta zavoda, en (1) član sveta zavoda 
pa je bil vzdržan. Proti ni glasoval nihče.  
 
Sklep je bil sprejet.  

 
b) Svet javnega zavoda potrjuje Pravilnik o participativnem izvajanju projektov 

javnega zavoda Mladinski center Žalec. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 

 
c) Svet javnega zavoda s sklepom določa, da se v letu 2021 za participativno 

izvajanje projektov nameni 3.000,00 EUR bruto. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

mailto:tomaz.kozovinc@mc-zalec.si


d) Svet javnega zavoda potrjuje Pravilnik o volitvah in odpoklicu člana – 
predstavnika delavcev v svet zavoda. 

 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 

 
e) Svet javnega zavoda s sklepom razpisuje volitve predstavnika delavcev v svet 

zavoda. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 

 
f) Svet javnega zavoda se seznanja z obvestilom člana sveta zavoda Blaža 

Tkalca. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 

 
 
 
Zapisal: 
Tomaž Kozovinc 

PREDSEDNIK 
SVETA JAVNEGA ZAVODA 

Martin Kozmelj 
 
 

 
 
 
Vročeno: 

• članom sveta javnega zavoda; 

• direktor; 

• zbirka dokumentarnega gradiva. 
 
 
 
 
 
 
 


