
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STROKOVNI SVET ZA MLADINO 

DATUM: 16.10.2018 

 

ZAPISNIK 12. REDNE SEJE STROKOVNEGA SVETA ZA MLADINSKE 
DEJAVNOSTI 
 
ki je bila v torek, 9.10.2018 ob 19:00 v pisarni direktorja JZR.   
 
Prisotni: Irma Prevc, Matej Markelj, Ana Lušina, Nejc Bobar (19:20) 
Ostali prisotni: Jera Šuštar – MCŽ, Gregor Habjan – direktor JZR  
Opravičeno odsotni: Tinka Prezelj, Tina Mesec, Tanja Tolar  
Odsotni: Boris Benedičič, 
 
Dnevni red: 
 
1.  Potrditev dnevnega reda 
2.  Pregled zapisnika prejšnje seje 
3.  Pregled prijavnega obrazca za prijavo na občinski razpis 
4.  Pregled delovanja društev in mladinskega centra 
5.  Razno 
   

Matej Markelj je vse prisotne lepo pozdravil in predlagal zamenjavo tretje in četrte točke 
dnevnega reda: 
Predlog popravljenega dnevnega reda: 
   
1. Potrditev dnevnega reda 
2. Pregled zapisnikov prejšnjih sej 
3. Pregled delovanja društev in mladinskega centra  
4. Pregled prijavnega obrazca za prijavo na občinski razpis  
5. Razno 
 
K točki 1: 
 
Sklep št. 13: Popravljen dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
K točki 2: 
 
Na zapisnike prejšnjih sej ni bilo pripomb. 
Je pa iz prejšnjih sej ostalo še dokončanje Strategije razvoja mladinskih dejavnosti v občini 
Železniki – obravnavali jo bomo na eni od naslednjih sej. 



 
Sklep št. 14: Člani strokovnega sveta za mladino so potrdili zapisnike 8. redne seje, 9. 
dopisne seje, 10. redne seje  in  11. dopisne seje. 
 
K točki 3: 
 
Matej je najprej Jeri predstavil delo strokovnega sveta za mladinske dejavnosti in ji predstavil 
začetke delovanja mladinskega centra. Povedal je tudi, da se Javni zavod Ratitovec s 
programom mladinskega centra prijavi na razpis urada za mladino. 
V nadaljevanju je prosil Jero naj predstavi sedanje delo mladinskega centra. 
 
Jera je povedala, da mladinski center deluje podobno kot je v preteklosti. Za izvedbo večine 
delavnic se trudi pet animatork. Vsak mesec sta poleg dela za šolo oz. druženja v MCŽ (torek, 
sreda, četrtek od 13:00 – 15:00, kje se zbira kar precej otrok predmetne stopnje-do dvajset 
dnevno) izvedeni  2 delavnici, poleg tega pa so organizirane dejavnosti tudi med vsakimi 
počitnicami. (poletne, jesenske, božično-novoletne, zimske, prvomajske…)  in razni tečaji 
(angleščina…). Za enkrat so ciljna skupina otroci razredne stopnje (otroci od 1. do 5. razreda) 
Prejšnje leto je bilo konstantno enkrat na teden na urniku tudi popoldansko druženje, vendar 
se to ni obneslo, tako da v letošnjem šolskem letu tega ni več. 
Problem se kaže v nezanimanju za dejavnosti in druženja s strani srednješolcev in študentov. 
Jera se dogovarja z gimnazijo Škofja Loka, da bi v mladinskem centru udeleženci programa 
MEPI opravljali prostovoljstvo.  
 
Ker na osnovni šoli Železniki programa MEPI ni, je bil podan predlog da Strokovni svet na 
Vodstvu osnovne šole Železniki pošlje poziv z vprašanjem, zakaj se na šoli program MEPI ne 
izvaja več. 
 
Podan je bil predlog, da se za v mladinski center kupi pikado. 
Poleg tega so se člani strinjali, da bi mladinski center moral biti odprt ob petkih zvečer od cca 
18h do 22h – za druženje srednješolcev in študentov.  
 
Irma je povedala, da so v šoli dobili ponudbo za predavanje pedagoga Marko Juhanta. 
(Minimalno 10 poslušalcev – 10€/os). Prisotni so se strinjali da bi bilo predavanje dobrodošlo 
imeli pa bi ga v mladinskem centru – se bo dogovorila. 
 
V januarju bodo v mladinskem centru organizirani informativni dnevi, kjer bodo srednješolci 
in študentje predstavili srednje šole oz. fakultete devetošolcem in dijakom zaključnih 
letnikov. 
 
Vsa obvestila v zvezi z mladinskim centrom se bo posredovalo novinarskemu krožku osnovne 
šole (preko Irme), ki ga vodi ga. Tadeja Šuštar, in bodo prebrana na šolskem radiu. 
 
Gregor je na koncu dodal le še, da mora biti program mladinskega centra za prihajajoči mesec 
objavljen v zadnjem tednu tekočega meseca. 
 
 K točki 4: 
 
Prijavni obrazec za prijavo na občinski razpis je bil v preteklosti že popravljen, zato ga ni bilo 
potrebno natančno pregledovati… 
Nejc je imel le eno pripombo in sicer: 



V prijavnem obrazcu se črta navedba imen in priimkov za izvedbo programa, ker se pri prijavi 
še ne ve kdo vse bo pri projektu sodeloval, ostane pa navedba števila sodelujočih. 
Navedba sodelujočih z imeni in priimki naj ostanejo le v poročilu, zato so prisotni soglasno 
podprli sledeči sklep: 
 
Sklep št. 15: Strokovni svet za mladinske dejavnosti ugotavlja, da v prijavnih obrazcih 
za sofinanciranje mladinskih dejavnosti ni potrebno navajati števila sodelujočih v 
projektu (nosilci in sodelujoči) z imeni in priimki ampak samo okvirno število.  
Število sodelujočih z imeni in priimki se navaja le v poročilu. 
 
 
K točki 5: 
 
Pod točko razno ni bilo drugih razprav, razen dogovora, da bo naslednja seja SSMD v petek, 
30.11.2018 ob 19h v mladinskem centru.  
Seja bo odprtega tipa poleg običajno vabljenih se povabi tudi študente, dijake… - Seja bo 
potekala kot okrogla miza. 
 
Seja je bila zaključena ob 20:30. 
 
 
 
 
Zapisala:      predsednik strokovnega sveta za mladino 
Ana Lušina      Matej Markelj, l.r. 
 
 


