
 

 

 

 

 

 

 

 

 

STROKOVNI SVET ZA MLADINO 

DATUM: 16.6.2015 

ZAPISNIK 2. REDNE SEJE STROKOVNEGA SVETA ZA MLADINSKE 

DEJAVNOSTI 

 

ki je bila v torek, 16. junija 2015 ob 20.00, v prostorih direktorja Javnega zavoda Ratitovec . 

 

Prisotni: Matej Markelj, Irma Prevc, Ana Lušina, Tinka Benedik, Edo Pohleven, Gregor 

Habjan 

 

Odsotni: Tanja Tolar - opravičila, Nejc Bobar – po pomoti ni dobil vabila, Boris Benedičič  

 

Dnevni red: 

 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Pregled zapisnika prejšnje seje 

3. Beseda o MCŽ – na kratko 

4. Pregled razpisov 

5. Pregled delovanja mladinskih društev in njihovo delovanje 

6. Razno 

 

K točki 1: 

 

Sklep št. 3: Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

K točki 2: 

 

Na zapisnik prejšnje seje ni bilo pripomb. 

- Pri pregledu zapisnika so člani SSMD ugotovili, da je izpadla predstavitev kluba 

študentov v osnovni šoli, tako da se Tanji poda pobuda, da se to izvede v šolskem letu 

2015/2016. 

-  Govora je bilo tudi o stvareh iz prejšnjih zapisnikov, ki še niso bile realizirane, zato 

so se odločili, da se na koncu zapisnika doda alineja  neizvedenih zadev prejšnjih sej. 

 

K točki 3: 

 

Gregor se dobi s Klemenom, Juretom, Tanjo in Ano, da pregledajo stroške (prihodke, 

odhodke), da se stvari okrog financ uredijo  poročilo na septembrski seji. 

 

Lanska sredstva so porabljena, prav tako pa že del letošnjih… 

 



Tinka je dodala, da bo v  sklopu MCŽ v juniju, juliju in avgustu 1x na mesec predstavitev 

akrojoge, od septembra dalje pa bi se lahko izoblikovala skupina, ki bi imela vadbe 1x 

tedensko, v tem primeru bi bila za udeležence plačljiva – kot aerobika. 

 

Matej je povedal, da je govoril z Nino Možina, ki ima zelo veliko idej za delo z mladimi in 

predlagal da se jo povabi na eno od naslednjih sej. 

Povedal je še, da bo fotografski natečaj med poletnimi počitnicami in sicer od julija – do 

sredine avgusta (Primer si lahko ogledamo na spletni strani kampa Gaberje…) 

 

K točki 4: 

 

Gregor Habjan je povedal, da je govoril z ga Martino Logar, ki je povedala, da so se na 

občinski razpis prijavila 4 mladinska društva in sicer KŠSD, taborniki, skavti in mladinski 

CEH iz Davče.  

Dodal je še, da je Martini dejal naj se v primeru kake nejasnosti pri prijavah obrne na Mateja 

Markelj. 

Tokrat se bo občinski denar porazdelil med društva ki resnično delujejo. 

Z Juretom Mescem, se je potrebno dogovorit, naj mladinski svet na JZR izda račune, za 

stvari, ki so se porabile za delovanje mladinskega centra (priloga: računi - Tinka, Irma, …) 

Podan je bil predlog, da se Mladinski svet ne vključuje več v delovanje MCŽ, oz da vse 

potrebe in sredstva za delovanje peljemo preko JZR. 

 

K točki 5: 

 

Čez poletje se pregleda zapisnik prav tako pravilnik za razpise…. Vsak do septembrske seje 

premisli, kako on vidi delovanje oz. povezovanje društev in kaj bi bilo najboljše… 

Na spletu si pogledamo pravilnike drugih mladinskih društev – pomoč pri sestavi oz. 

popravljanju našega pravilnika.  

Dobri pogoji za društva in MCŽ – da se pridobi čim več članov + povezovanje s šolo. 

Vprašanje ki se tukaj poraja, je kako »aktivirati« mlade, ki niso v nobenem društvu. 

  

K točki 6: 

 

Naslednja seja bo v septembru v prostorih direktorja Javnega zavoda Ratitovec. 

 

Predlog dnevnega reda  

 Pregled zapisnika 

 Pregled financ 

 Razpisi (pravilnik) 

 Razno 

 

 

Seja je bila zaključena ob 21:00. 

 

Zapisala:      predsednik strokovnega sveta za mladino 

Ana Lušina      Matej Markelj, l.r. 


