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JAVNI ZAVOD SOTOČJE MEDVODE 
STROKOVNI SVET ZA MLADINO 
Ostrovrharjeva ulica 4 
1215 Medvode 
 
 

ZAPISNIK 
1. konstitutivne seje strokovnega sveta za mladino Javnega zavoda Sotočje Medvode 

 
Seja je bila izvedena v ponedeljek, 6. 2. 2017, ob 10. uri v klubu Jedro, Cesta ob Sori 15, 
1215 Medvode.  
 
Prisotni: 
Člani strokovnega sveta za mladino: Darja Šuster, Urška Sešek, Kaja Kosec, Žiga Janez 
Mrak, Blaž Čukajne. 
Drugi: mag. Gorazd Renko, direktor Zavoda in Rok Tomšič, vodja mladinskih programov. 
 
Predlagani dnevni red: 
1. Potrditev dnevnega reda, 
2. Predstavitev članov strokovnega sveta za mladino, 
3. Predstavitev nalog strokovnega sveta za mladino, 
4. Izvolitev predsednika strokovnega sveta za mladino, 
5. Pregled mladinskega programa JZ Sotočje za leto 2017 
6. Pregled osnutka lokalne strategije za mlade 
7. Razno. 
 
K točki 1. 
Konstitutivno sejo je vodil in pisal zapisnik Rok Tomšič. Strokovni svet zavoda za mladino je 
bil sklepčen.  
 
Sklep SS 1/17: 
Sprejme se predlagani dnevni red 1. seje strokovnega sveta za mladino Javnega zavoda 
Sotočje Medvode. 
Glasovanje: Prisotnih je bilo 5 članov strokovnega sveta za mladino. 

Za je glasovalo 5 članov strokovnega sveta za mladino. 
Sklep je sprejet. 

 
K točki 2 . 
Rok Tomšič povabi člane strokovnega sveta za mladino, naj se na kratko predstavijo. Člani 
strokovnega sveta se predstavijo. 
 
K točki 3. 
Rok Tomšič na kratko predstavi naloge strokovnega sveta za mladino ter izpostavi željo 
zavoda po konstruktivnem sodelovanju s strokovnim svetom na področju oblikovanja 
mladinskih programov in priprave lokalne strategije za mlade. 
 
K točki 4. 
Člani strokovnega sveta so za predsednico predlagali Darjo Šuster, ki se je s predlogom 
strinjala. 
 
Sklep SS 2/17: 
Za predsednico strokovnega sveta za mladino Javnega zavoda Sotočje Medvode se imenuje 
Darjo Šuster. 
Glasovanje: Prisotnih je bilo 5 članov strokovnega sveta za mladino. 

Za so glasovali 4 člani strokovnega sveta za mladino, Darja Šuster se je 
glasovanja vzdržala. 

Sklep je sprejet. 
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K točki 5. 
Rok Tomšič članom strokovnega sveta predstavi letni program za mladino. Žiga Janez Mrak 
program pohvali ter izpostavi pomembnost organizacije podjetniške akademije. Kaja Kosec 
izpostavi pomanjkanje vsebin na temo računalništva - i.t. tehnika, oblikovanje aplikacij ipd., 
saj tovrstne vsebine predstavljajo velik interes pri mladih. Prav tako predlaga več dejavnosti 
za mlade starše. 
 
K točki 6. 
Rok Tomšič članom strokovnega sveta predstavi predlog lokalne strategije za mlade. Urška 
Sešek predlaga, da se pri ukrepu, ki se navezuje na formalno in neformalno izobraževanje, 
doda ukrep o medgeneracijskem povezovanju. Člani strokovnega sveta za mladino se 
strinjajo z ostalimi predlogi ukrepov, ki so vključeni v predlog lokalne strategije za mlade. 
Člani strokovnega sveta se strinjajo, da bodo na prihodnji seji podali podrobnejša mnenja za 
posamezne ukrepe.  
 
K točki 7. 
Direktor zavoda, mag. Gorazd Renko in Rok Tomšič predstavita vizijo zavoda na področju 
mladine. Članom pojasnita, da Zavod želi obdržati programe, ki so dobro obiskani in imajo 
pozitivne učinke na lokalno okolje ter uvesti nove programe, ki jih mladi želijo v svojem 
okolju.   
 
Seja se je zaključila ob 11.45 uri. 
 
Medvode, 6. 2. 2017 
   
 
Zapisal:       
Rok Tomšič 
Vodja mladinskih programov     
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