ZAPISNIK
1. korespondenčne seje
STROKOVNI SVET ZA MLADINSKE DEJAVNOSTI JAVNEGA
ZAVODA RATITOVEC
Železniki, 8. 9. 2011
Sodelovali:
Aleš Nastran, Andrej Vrhunc, Matej Markelj, Irma Mediževec, Uroš Šinkovec
Vabljeni sodelujoči:
Gregor Habjan
Pričetek seje 8.9.2011 ob 13.56
Dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Predlog kandidatov gradbenega odbora za izgradnjo mladinskega centra
3. Razno
K 1. točki dnevnega reda
Aleš Nastran je predlagal dnevni red.
Sklep 1 / k 1. točki dnevnega reda
Dnevni red se sprejme v skladu s predlogom. Sklep soglasno sprejet.
K 2. točki dnevnega reda
Obrazložitev: glede na 2. točko dnevnega reda
V letošnjem letu je v občinskem proračunu namenjenih 25.000 EUR za vzpostavitev
mladinskega centra. Za dokončno vzpostavitev mladinskega centra je potrebno oblikovati
delavno skupino, katera bo nadzirala in izvajala potek gradnje. Zato predlagam, da
ustanovimo gradbeni odbor za izgradnjo novega mladinskega centra in vsedruštvene pisarne
pod Plavalnim bazenom Železniki.
Predlagam kandidate za gradbeni odbor:
• Gregor Habjan – direktor JZR
• Uroš Šinkovec – predsednik sveta JZR
• Peter Mesec –predsednik gradbenega odbora za obnovo plavalnega bazena
• Matej Markelj – predsednik KŠSD

Pogovori in odgovori strokovnega sveta:
Spoštovani člani SSMDJZR!
V prilogi dopisa, vam pošiljam vabilo na 1. korespondenčno sejo Strokovnega sveta za mladinske
dejavnosti v JZR. Vsebina gradiva se nanaša na izgradnjo MC v Železnikih in sicer na gradbeni odbor
za izvedbo MC.
Prosim vas, da podaste svoje mnenje o predlogu članov.
Hvala za odgovor!
S spoštovanjem,
Aleš Nastran

Spoštovani,
Se strinjam s predlogom gradbenega odbora.
Lepo pozdravljeni,
Andrej Vrhunc

Zdravo,
potrjujem predlog.
lp,
Uroš Šinkovec
Zdravo,
strinjam se s predlaganimi kandidati za gradbeni odbor.
LP
Matej Markelj

Pozdravljeni!
Strinjam se s predlaganim gradbenim odborom.
S spoštovanjem,
Aleš Nastran

Sklep 1 / k 2. točki dnevnega reda
Strokovni svet za mladinske dejavnosti Javnega zavoda Ratitovec je z 4 glasovi ZA in 1
VZDRŽANIM sprejel sklep o ustanovitvi gradbenega odbora za izgradnjo novega
mladinskega centra in vsedruštvene pisarne pod Plavalnim bazenom Železniki.
Člani gradbenega odbora so:
- Gregor Habjan – direktor JZR
- Uroš Šinkovec – predsednik sveta JZR
- Peter Mesec –predsednik gradbenega odbora za obnovo plavalnega bazena
- Matej Markelj – predsednik KŠSD
K 3. točki dnevnega reda
Pri 3. točki ni bilo razprave.
Seja se je zaključila 8.9.2011 ob 21.00.
Zapisnikar:
Aleš Nastran

Aleš Nastran,
predsednik Strokovnega sveta za
mladinske dejavnosti JZR
Železniki, 12.9.2011

