
 

 

 

 

 

 

 

 

 

STROKOVNI SVET ZA MLADINO 

DATUM: 3.9.2019 

 

ZAPISNIK 1. REDNE KONSTITUTIVNE SEJE STROKOVNEGA SVETA ZA 

MLADINSKE DEJAVNOSTI 

 

ki je bila v četrtek, 29. avgusta 2019 ob 20.00, v prostorih direktorja Javnega zavoda 

Ratitovec . 

 

Vabljeni:  

- novoizvoljeni člani Strokovnega sveta za mladinske dejavnosti, 

- Gregor Habjan, direktor JZR 

- Boris Kavčič, predsednik sveta zavoda JZR 

 

Prisotni: Mirjam Tolar, Jera Šuštar, Matej Markelj, Nejc Bobar, Rok Kavčič, Ana Lušina, 

Boris Kavčič, Gregor Habjan 

 

Opravičeno odsotni: Sara Luznar 

 

Odsotni:  

 

 

Predsednik Sveta zavoda JZR g. Kavčič je vse navzoče na začetku lepo pozdravil in predlagal 

dnevni red s katerim so se vsi strinjali: 

 

Dnevni red: 

 

1. Izvolitev predsednika in podpredsednika strokovnega sveta za mladino JZR 

2. Plan dela 2019 – 2022 

3. Vprašanja in pobude 

4. Razno 

 

Sklep št. 1: Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

K točki 1: 

 

Po potrditvi dnevnega reda, je najprej direktor Gregor Habjan navzočim razložil, zakaj je tudi 

on vabljen na seje strokovnih svetov, glede na to da nima »pravice« glasovanja in odločanja 

kot ostali člani. 

 



Nato je prejšnji predsednik strokovnega sveta za mladinske dejavnosti Matej Markelj 

predstavil delo in naloge predsednika, delo in naloge strokovnega sveta in dosedanje delo 

strokovnega sveta. 

 

Po uvodnih besedah predsednika sveta zavoda, direktorja in prejšnjega predsednika SSMD sta 

bila podana predloga za novega predsednika in podpredsednika in sicer: 

Nejc Bobar – predsednik 

Rok Kavčič – podpredsednik 

 

Vsi  prisotni so se s predlogoma strinjali, zato so soglasno sprejeli sledeča sklepa: 

  

Sklep št. 2: Za predsednika Strokovnega sveta za mladinske dejavnosti je bil soglasno 

izvoljen Nejc Bobar 

 

Sklep št. 3: Za podpredsednika Strokovnega sveta za mladinske dejavnosti je bil 

soglasno izvoljen Rok Kavčič 

 

K točki 2: 

G. Kavčič je besedo in vodenje seje predal novoizvoljenemu predsedniku.  

 

 

Predlog plana dela:  

- mladinski center – vzdrževanje sedanjega stanja in nadgradnja, oz. se ga poskuša še 

bolj zapolnit tudi z dogodki drugih društev 

- pregled in potrditev letnega programa dela 

- razpisi 

 

K točki 3: 

 

- povezovanje društev 

- pobuda na občino, da bi za društva znižala ceno najema kulturnega doma, da bi bilo v 

njem čim več dogodkov 

- igre brez meja za mlade 

- osebni nagovor mladih za obisk iger JZR in ostalih dogodkov 

- … 

 

 

K točki 4: 

 

Pod točko razno se je novoizvoljeni predsednik zahvalil za zaupanje in udeležbo ter dodal, naj 

v društvih razmislijo, kakšne potrebe imajo in jih bomo skupaj skušali realizirati . 

 

Naslednja seja bo v sredo 20. novembra 2019 ob 20:00 v prostorih direktorja Javnega zavoda 

Ratitovec. 

 

Seja je bila zaključena ob 21:10. 

 

Zapisala:      predsednik strokovnega sveta za mladino 

Ana Lušina      Nejc Bobar, l.r. 


