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OBČINSKEMU SVETU 
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ZADEVA: 
 

Predlog predhodnih mnenj k imenovanju direktorja 
javnega zavoda Mladinski center Žalec 
  

PRAVNA PODLAGA:  20. člen Statuta Občine Žalec (Uradni list RS št. 
29/13 in 23/17) 
 

NAMEN:  Obravnava mnenja pred odločitvijo o izbiri 
kandidata za direktorja javnega zavoda Mladinski 
center Žalec 
 

OCENA STANJA: Imenovanje direktorja javnega zavoda Mladinski 
center Žalec 
 

RAZLOGI ZA SPREJEM: 
 

Imenovanje direktorja javnega zavoda Mladinski 
center Žalec 
 

NAČELA IN CILJI:  Imenovanje direktorja javnega zavoda Mladinski 
center Žalec 
 

FINANČNE POSLEDICE: V proračunu Občine Žalec ni finančnih posledic. 
 
  

PREDLAGATELJ:  Komisija za mandatna vprašanja, volitve, 
imenovanja ter priznanja 
 
 

POROČEVALEC: Predlog je na seji obravnavala Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter 
priznanja. Predlog bo na seji občinskega sveta 
podal predsednik komisije Viktor Mitov. 
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OBČINSKEMU SVETU 
 
 
 
 
 

ZADEVA: Predlog predhodnega mnenja  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja je na svoji seji dne 21. 
oktobra 2020 obravnavala Predlog predhodnega mnenja k imenovanju kandidatov za 
direktorja javnega zavoda Mladinski center Žalec. 
 
Komisija predlaga Občinskemu svetu, da predlog predhodnega mnenja pred odločitvijo o izbiri 
kandidata Gorana Bojčevskega za direktorja javnega zavoda Mladinski center Žalec 
obravnava in sprejme v predloženem besedilu. 
 
Komisija predlaga Občinskemu svetu, da predlog predhodnega mnenja pred odločitvijo o izbiri 
kandidata Tomaža Kozovinca za direktorja javnega zavoda Mladinski center Žalec obravnava 
in sprejme v predloženem besedilu. 
 
Komisija predlaga Občinskemu svetu, da predlog predhodnega mnenja pred odločitvijo o izbiri 
kandidata Mitjo Mateja Novaka za direktorja javnega zavoda Mladinski center Žalec obravnava 
in sprejme v predloženem besedilu. 
 
 
 
Posredovano: 

 občinskemu svetu 

 zbirka dokumentarnega gradiva 
 
Priloga: 

 predlog predhodnega mnenja  
 

PREDSEDNIK 
Viktor Mitov l. r.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



predlog 
 
Na podlagi 20. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Žalec (Uradni lis RS št 3/20) 
in na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve imenovanja ter priznanja je Občinski svet Občine 
Žalec na seji dne 28. oktobra 2020 sprejel naslednje  
 

p r e d h o d n o   m n e n j e  
k izbiri kandidata za direktorja javnega zavoda Mladinski center Žalec  

 
 

Občina Žalec daje pozitivno mnenje kandidatu Tomažu Kozovincu iz Žalca za direktorja javnega zavoda 
Mladinski center Žalec. 
 

Obrazložitev: 
 

Javni zavoda Mladinski center Žalec je Občini Žalec je dne 20. oktobra 2020 posredoval  zaprosilo za 
predhodno mnenje pred odločitvijo o izbiri kandidata za direktorja javnega zavoda Mladinski center 
Žalec za kandidate, ki so se prijavili in so izpolnjevali razpisne pogoje. 
Svet javnega zavoda Mladinski center Žalec je na svoji seji dne 8. 10. 2020 obravnaval vloge prijavljenih 
kandidatov na javni razpis za direktorja javnega zavoda Mladinski center Žalec, ki je bil objavljen v 
časopisu Novi tednik, spletnih straneh Občine Žalec in Zavoda za zaposlovanje RS dne 17. septembra 
2020.  
Svet je na seji ugotovil, da se je na javni razpis prijavilo pet kandidatov, dva kandidata nista predložila 
strateškega načrta zavoda ter programa poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno 
obdobje in ju je svet  izločil iz nadaljnjega postopka.  
Kandidati za direktorja, ki so izpolnjevali razpisne pogoje so bili dne 19. 10. 2020 povabljeni na razgovor 
in predstavitev članom sveta javnega zavoda, članom Komisije za mandatna vprašanja, volitve 
imenovanja ter priznanja in članom upravnega odbora Študentskega kluba Žalec. Razgovora so se 
udeležili kandidati Goran Bojčevski, Tomaž Kozovinc in Mitja Matej Novak in so predstavili svoje 
strateške načrte ter program poslovnega in programskega razvoja zavoda ter odgovarjali na vprašanja 
članov sveta zavoda in ustanoviteljic.  
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s predhodnim mnenjem ustanoviteljev Občine Žalec 
in Študentskega kluba Žalec. 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja je predlog predhodnih mnenj pred 
odločitvijo o izbiri kandidata za direktorja javnega zavoda Mladinski center Žalec obravnavala na svoji 
seji dne 21. oktobra 2020 in oblikovala predlog mnenja. 
Komisija je na podlagi pisnega strateškega načrta zavoda ter programa poslovnega in programskega 
razvoja zavoda za mandatno obdobje ki jo je predložil kandidat in udeležbe članov komisije na 
predstavitvi kandidata ugotovila, da je kandidat celostno in sistematsko, predstavil delovanje zavoda  z 
vidika vključevanja vseh skupin mladih in omogočanja njihovega  razvoja, poslovnega razvoja zavoda 
v prvem letu ustanovitve zavoda, zagotavljanje sredstev ustanoviteljev in pridobivanje sredstev na 
podlagi javnih razpisov v Sloveniji in EU, načrtovanja kadrovske politike v zavodu in strokovnosti dela 
zavoda, vzdrževanja in potrebnih investicij v objekt in predvidene širitve le tega s celovito ponudbo 
prostorov za mlade vključno s prireditvenim prostorom in hostlom, poseben poudarek je tudi na 
pridobivanju sredstev na trgu ter promocija zavoda in njegovih storitev.  V programskem delu je kandidat 
sledil programskim ciljem, ki jih je v zvezi s politiko mladih zastavila Občina Žalec. 
Občina Žalec daje pozitivno mnenje kandidatu Tomažu Kozovincu iz Žalca za direktorja javnega zavoda 
Mladinski center Žalec, saj je program zastavljen celovito in dolgoročno s ciljem izboljšati pogoje za 
življenje in delo mladih v Občini Žalec in podpira njegovo kandidaturo za direktorja javnega zavoda 
Mladinski center Žalec. 
 
Številka: 014-0022/2020 
Žalec, dne 28. oktobra 2020 

 ŽUPAN  
OBČINE ŽALEC 

Janko Kos 
Posredovano: 

 Javni zavod Mladinski center Žalec 

 pristojni urad občinske  uprave  

 zbirka dokumentarnega gradiva  

 



predlog 
 
Na podlagi 20. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Žalec (Uradni lis RS št 3/20) 
in na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve imenovanja ter priznanja je Občinski svet Občine 
Žalec na seji dne 28. oktobra 2020 sprejel naslednje  
 

p r e d h o d n o   m n e n j e  
k izbiri kandidata za direktorja javnega zavoda Mladinski center Žalec  

 
 

Občina Žalec daje pozitivno mnenje kandidatu Goranu Bojčevskemu iz Celja za direktorja javnega 
zavoda Mladinski center Žalec. 
 

Obrazložitev: 
 

Javni zavoda Mladinski center Žalec je Občini Žalec je dne 20. oktobra 2020 posredoval  zaprosilo za 
predhodno mnenje pred odločitvijo o izbiri kandidata za direktorja javnega zavoda Mladinski center 
Žalec za kandidate, ki so se prijavili in so izpolnjevali razpisne pogoje. 
Svet javnega zavoda Mladinski center Žalec je na svoji seji dne 8. 10. 2020 obravnaval vloge prijavljenih 
kandidatov na javni razpis za direktorja javnega zavoda Mladinski center Žalec, ki je bil objavljen v 
časopisu Novi tednik, spletnih straneh Občine Žalec in Zavoda za zaposlovanje RS dne 17. septembra 
2020.  
Svet je na seji ugotovil, da se je na javni razpis prijavilo pet kandidatov, dva kandidata nista predložila 
strateškega načrta zavoda ter programa poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno 
obdobje in ju je svet  izločil iz nadaljnjega postopka.  
Kandidati za direktorja, ki so izpolnjevali razpisne pogoje so bili dne 19. 10. 2020 povabljeni na razgovor 
in predstavitev članom sveta javnega zavoda, članom Komisije za mandatna vprašanja, volitve 
imenovanja ter priznanja in članom upravnega odbora Študentskega kluba Žalec. Razgovora so se 
udeležili kandidati Goran Bojčevski, Tomaž Kozovinc in Mitja Matej Novak in so predstavili svoje 
strateške načrte ter program poslovnega in programskega razvoja zavoda ter odgovarjali na vprašanja 
članov sveta zavoda in ustanoviteljic.  
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s predhodnim mnenjem ustanoviteljev Občine Žalec 
in Študentskega kluba Žalec. 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja je predlog predhodnih mnenj pred 
odločitvijo o izbiri kandidata za direktorja javnega zavoda Mladinski center Žalec obravnavala na svoji 
seji dne 21. oktobra 2020 in oblikovala predlog mnenja. 
Komisija je na podlagi pisnega strateškega načrta zavoda ter programa poslovnega in programskega 
razvoja zavoda za mandatno obdobje ki jo je predložil kandidat in udeležbe članov komisije na 
predstavitvi kandidata ugotovila, da je kandidat  predstavil delovanje zavoda  z vidika omogočanja in 
začetka delovne kariere mladih, skrbi za dostopnost kakovostne kulturne ponudbe in sodelovanja 
mladih v kulturi, spodbujanju mladinske politike v občini, koordinaciji mladih z drugimi organizacijami v 
lokalnem okolju, organiziranju prireditev in participaciji mladih v kulturi, izobraževanju, druženo 
kritičnemu delovanju mladih, prostovoljstvu in solidarnosti ter medgeneracijskemu sodelovanju.  
Občina Žalec daje pozitivno mnenje kandidatu Goranu Bojčevskemu iz Celja za direktorja javnega 
zavoda Mladinski center Žalec. 
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predlog 
 
Na podlagi 20. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Žalec (Uradni lis RS št 3/20) 
in na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve imenovanja ter priznanja je Občinski svet Občine 
Žalec na seji dne 28. oktobra 2020 sprejel naslednje  
 

p r e d h o d n o   m n e n j e  
k izbiri kandidata za direktorja javnega zavoda Mladinski center Žalec  

 
 

Občina Žalec daje pozitivno mnenje kandidatu Mitji Mateju Novaku iz Rakovelj za direktorja javnega 
zavoda Mladinski center Žalec. 
 

Obrazložitev: 
 

Javni zavoda Mladinski center Žalec je Občini Žalec je dne 20. oktobra 2020 posredoval  zaprosilo za 
predhodno mnenje pred odločitvijo o izbiri kandidata za direktorja javnega zavoda Mladinski center 
Žalec za kandidate, ki so se prijavili in so izpolnjevali razpisne pogoje. 
Svet javnega zavoda Mladinski center Žalec je na svoji seji dne 8. 10. 2020 obravnaval vloge prijavljenih 
kandidatov na javni razpis za direktorja javnega zavoda Mladinski center Žalec, ki je bil objavljen v 
časopisu Novi tednik, spletnih straneh Občine Žalec in Zavoda za zaposlovanje RS dne 17. septembra 
2020.  
Svet je na seji ugotovil, da se je na javni razpis prijavilo pet kandidatov, dva kandidata nista predložila 
strateškega načrta zavoda ter programa poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno 
obdobje in ju je svet  izločil iz nadaljnjega postopka.  
Kandidati za direktorja, ki so izpolnjevali razpisne pogoje so bili dne 19. 10. 2020 povabljeni na razgovor 
in predstavitev članom sveta javnega zavoda, članom Komisije za mandatna vprašanja, volitve 
imenovanja ter priznanja in članom upravnega odbora Študentskega kluba Žalec. Razgovora so se 
udeležili kandidati Goran Bojčevski, Tomaž Kozovinc in Mitja Matej Novak in so predstavili svoje 
strateške načrte ter program poslovnega in programskega razvoja zavoda ter odgovarjali na vprašanja 
članov sveta zavoda in ustanoviteljic.  
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s predhodnim mnenjem ustanoviteljev Občine Žalec 
in Študentskega kluba Žalec. 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja je predlog predhodnih mnenj pred 
odločitvijo o izbiri kandidata za direktorja javnega zavoda Mladinski center Žalec obravnavala na svoji 
seji dne 21. oktobra 2020 in oblikovala predlog mnenja. 
Komisija je na podlagi pisnega strateškega načrta zavoda ter programa poslovnega in programskega 
razvoja zavoda za mandatno obdobje ki jo je predložil kandidat in udeležbe članov komisije na 
predstavitvi kandidata ugotovila, da je kandidat  predstavil delovanje zavoda  z vidika vzpostavitve in 
umestitve zavoda v socialna omrežja, kulturne dejavnosti, izobraževalne dejavnosti, mladinski turizem, 
rekreacijo in zdrav način življenja ter povezovanje z drugimi sorodnimi dejavnostmi. Kandidatov program 
ne vsebuje predlogov poznavanja in delovanja mladinske dejavnosti v Občini Žalec. 
Občina Žalec daje pozitivno mnenje kandidatu Mitji Mateju Novaku iz Rakovelj za direktorja javnega 
zavoda Mladinski center Žalec. 
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