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ZAPISNIK 
5. SEJE SVETA JAVNEGA ZAVODA MLADINSKI CENTER ŽALEC,  

 
 

ki je v četrtek, 18. 11. 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, Andraž Čehovin; predstavniki 
ustanovitelja – Občina Žalec: Matic Krajšek, Katarina Vasle, Biserka Neuholt Hlastec; 
predstavnica zaposlenih Anja Oset; 

 

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, Andraž Čehovin; predstavniki 
ustanovitelja – Občina Žalec: Matic Krajšek, Katarina Vasle, Biserka Neuholt Hlastec; 
predstavnica zaposlenih Anja Oset; 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 4. redne seje sveta zavoda in 5. korespondenčne seje sveta zavoda 
2. Potrditev Poslovnika Sveta zavoda 
3. Potrditev Pravilnika o izvajanju notranje kontrole ugotavljanja alkohola in nedovoljenih 

substanc na delovnem mestu 
4. Potrditev Pravilnika o ukrepih za zaščito pred psihosocialnimi tveganji na delovnem 

mestu 
5. Potrditev Pravilnika o oddajanju nepremičnin in premičnin javnega zavoda Mladinski 

center Žalec 
6. Razno 

 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 7 članov sveta javnega zavoda. 
Opredelilo se je 7 članov sveta javnega zavoda. 
Za je glasovalo 7 članov sveta javnega zavoda. 
 



K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Svet javnega zavoda je pri tej točki dnevnega reda obravnaval zapisnik 4. redne seje sveta 
zavoda in 5. korespondenčne seje sveta zavoda.  
 
Svet javnega zavoda je sprejel naslednji  
 
1. SKLEP: 
Svet javnega zavoda Mladinski center Žalec potrjuje zapisnik 4. redne seje sveta zavoda in 5. 
korespondenčne seje sveta zavoda. 
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 7 članov sveta javnega zavoda. 
Opredelilo se je 7 članov sveta javnega zavoda. 
Za je glasovalo 7 članov sveta javnega zavoda. 
 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Svet javnega zavoda je pri tej točki dnevnega reda obravnaval Poslovnik Sveta zavoda.  
Svet javnega zavoda je sprejel naslednji  
 
2. SKLEP: 

Svet javnega zavoda Mladinski center Žalec potrjuje Poslovnik Sveta zavoda.  

Pred glasovanjem je bilo navzočih 7 članov sveta javnega zavoda. 
Opredelilo se je 7 članov sveta javnega zavoda. 
Za je glasovalo 7 članov sveta javnega zavoda. 
 
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Svet javnega zavoda je pri tej točki dnevnega reda obravnaval Pravilnik o izvajanju notranje 
kontrole ugotavljanja alkohola in nedovoljenih substanc na delovnem mestu.  
 
Svet javnega zavoda je sprejel naslednji  
 
3. SKLEP: 
Svet javnega zavoda Mladinski center Žalec potrjuje Pravilnik o izvajanju notranje kontrole 
ugotavljanja alkohola in nedovoljenih substanc na delovnem mestu.  
 
Pred glasovanjem je bilo navzočih 7 članov sveta javnega zavoda. 
Opredelilo se je 7 članov sveta javnega zavoda. 
Za je glasovalo 7 članov sveta javnega zavoda. 
 
 
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Svet javnega zavoda je pri tej točki dnevnega reda obravnaval Pravilnik o ukrepih za zaščito 
pred psihosocialnimi tveganji na delovnem mestu. 
 
Svet javnega zavoda je sprejel naslednji  
 
4. SKLEP: 
Svet javnega zavoda Mladinski center Žalec potrjuje Pravilnik o ukrepih za zaščito pred 
psihosocialnimi tveganji na delovnem mestu. 

 



Pred glasovanjem je bilo navzočih 7 članov sveta javnega zavoda. 
Opredelilo se je 7 članov sveta javnega zavoda. 
Za je glasovalo 7 članov sveta javnega zavoda. 
 
 
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA:  
Svet javnega zavoda je pri tej točki dnevnega reda obravnaval Pravilnik o oddajanju 
nepremičnin in premičnin javnega zavoda Mladinski center Žalec 
 
Svet javnega zavoda je sprejel naslednji  
 
5. SKLEP: 
Svet javnega zavoda Mladinski center Žalec potrjuje Pravilnik o oddajanju nepremičnin in 
premičnin javnega zavoda Mladinski center Žalec, s predlaganimi dopolnitvami v 14., 16., 17., 
in 18. členu.  
 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 7 članov sveta javnega zavoda. 
Opredelilo se je 7 članov sveta javnega zavoda. 
Za je glasovalo 7 članov sveta javnega zavoda 
 
 
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predsedujoči predstavi novega član Sveta zavod, Andraža Čehovina, ki je sedaj novi 
predstavnik ustanovitelja Študentskega kluba Žalec.  
 
Predsedujoči povpraša, če želi kdo razpravljati pod točko razno. K besedi se prijavi direktor. 
Kozovinc pove, da bi želel glede na dolg odmor med zadnjim srečanjem in danes podati nekaj 
informacij o delovanju Mladinskega centra Žalec v tem času. Predstavi vsebinsko delovanje 
Mladinskega centra v zadnjem času. Doda informacijo o dodatni zaposlitvi, kjer se je razpis 
zaključil z 12.11. in je zaposlitev predvidena v začetku meseca decembra. K temu doda še 
informacije o črpanju sredstev, prijavah na razpise in trenutnem finančnem stanju javnega 
zavoda. 
 
Odpre pogovor o prihodnosti Mladinskega centra Žalec, ki je zajemal tako željo po pomoči s 
strani Javnih del, kot opombo s strani predstavnice ustanovitelja Občine Žalec, Vasle, o 
morebitnem davku na dobiček iz tržne dejavnosti. Direktor Kozovinc poudari, da je Mladinski 
center trenutno podhranjen na področju mobilnosti, saj trenutno ni vozila, ki bi lahko omogočal 
transport iz lokacije Mladinskega centra Žalec na druge lokacije po Žalcu. Doda še informacijo 
o prostorski stiski s katero se javni zavod srečuje in predstavi vse trenutne morebitne rešitve 
le te. Na tej točki pohvali odlično sodelovanje z Občino Žalec, ki se intenzivno ukvarja s tem 
problemom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K besedi so se priglasili člani sveta javnega zavoda, ki so delovanje Mladinskega centra 
pohvalili in zaželeli uspešno pot še naprej.  

 
Seja je bila končana ob 18:30.  
 
 
Zapisala:  
Anja Oset 

PREDSEDNIK 
SVETA JAVNEGA ZAVODA 

Martin Kozmelj 
 

 
 
Vročeno: 

- Članom sveta javnega zavoda;  
- Direktor MCŽ;  
- Zbirka dokumentarnega gradiva.  

 


