
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STROKOVNI SVET ZA MLADINO 

DATUM: 25.1.2018 

 

ZAPISNIK 10. REDNE SEJE STROKOVNEGA SVETA ZA MLADINSKE 

DEJAVNOSTI 
 
ki je bila v sredo, 17. januarja 2018 ob 19.00, v prostorih direktorja Javnega zavoda 
Ratitovec  
 
Prisotni: Matej Markelj, Irma Prevc, Nejc Bobar, Ana Lušina, Boris Benedičič,  
Odsotni: 
Opravičeno odsotni: Tanja Tolar, Tinka Benedik 

Ostali prisotni: Tina Mesec - predsednica KŠSD, svetovalka za družbene dejavnosti na 
občini Železniki Martina Logar 
 
 
Dnevni red: 
 
1. Potrditev dnevnega reda 
2. Oblikovanje in glasovanje letnega programa za mladinske dejavnosti za leto 2018 
3. Razno 

   
 

K točki 1: 
  
Sklep št. 9: Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

K točki 2: 

 
Na občini so imeli notranjo revizijo in revizor je podal nekaj pripomb na pravilnik o 
sofinanciranju mladinskih dejavnosti v občini Železniki, poleg tega pa odbor za družbene 
dejavnosti ni potrdil letnega programa mladinskih dejavnosti – napotki revizorja, da je letni 
program preveč splošen, zato je ga. Martina pravilnik pregledala in na seji predstavila 
popravke pravilnika, ki jih je pripravila.  
 
Člani strokovnega sveta so predlog pravilnika pregledali in se strinjali s popravki, nekaj pa so 
jih tudi še dodali.  
Ga. Martina je povedala da se ji pri projektih oz. programih ne zdi smiselno, da so v 
pravilniku tako visoko vrednoteni – če so programi oz. projekti nižje vrednosti, potem denar, 
ki ga imajo možnost počrpati ostane. 
 



Poleg popravkov pravilnika so prisotni pregledali še letni program za MD, kjer so bili 
enotnega mnenja, da se 3 točka le tega briše, ker nima nobenega smisla. 
   
 
K točki  3: 

 
Prisotni so se dogovorili, da ga. Martina v pravilnik doda še dodatne popravke, ki so bili 
predlagani na seji, pripravi se tudi čistopis letnega programa. 
 
Ker je seja odbora za družbene dejavnosti predvidena že za konec meseca, so se člani 
strokovnega sveta dogovorili,  da bodo spremenjen pravilnik in letni program potrjevali na 
dopisni seji, ki bo trajala od ponedeljka 22.1.2018 do srede 24.1.2018. 
 
Seja je bila zaključena ob 21:45. 
 
 
 
Zapisala:      predsednik strokovnega sveta za mladino 
Ana Lušina      Matej Markelj, l.r. 


