
 

 

 

 

 

 

 

 

 

STROKOVNI SVET ZA MLADINO 

DATUM: 2.10.2015 

 

ZAPISNIK 3. REDNE SEJE STROKOVNEGA SVETA ZA MLADINSKE 

DEJAVNOSTI 

 

ki je bila v četrtek, 1. oktobra 2015 ob 20.00, v prostorih direktorja Javnega zavoda 

Ratitovec . 

 

Prisotni: Matej Markelj, Tinka Benedik, Tanja Tolar, Nejc Bobar, Ana Lušina, Gregor 

Habjan 

 

Odsotni: Irma Prevc - opravičila, Boris Benedičič  

 

Dnevni red: 

 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Pregled zapisnika prejšnje seje 

3. Poročilo Gregorja s sestanka s Klemenom, Juretom, Tanjo in Ano (finančni pregled) 

4. Razpisi (pravilnik) 

5. Planiranje razvoja mladinske dejavnosti v občini Železniki 

6. Razno 

 

K točki 1: 

 

Sklep št. 4: Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

K točki 2: 

 

Na zapisnik prejšnje seje ni bilo pripomb. 

 

K točki 3: 

 

V letu 2014 so se sredstva pridobljena na državnem razpisu porazdelila med JZR, Mladinski 

svet in KŠSD in sicer Javni zavod Ratitovec je v imenu Mladinskega sveta nakupil 

računalnike v znesku 1931,00€, na račun KŠSD je bilo nakazanih 1909,00 € (račune kaj je 

bilo kupljeno za ta denar bo kot dokazilo Tanja prinesla na naslednjo sejo), ostalo 850,00 € 

ostane JZR za koordinacijo. 

 

V letu 2015 je MCŽ na razpisu dobil nekaj več sredstev in sicer 5031,00€. Nekaj sredstev se 

je že porabilo (Paleta, Mercator, …) . Za stroške, ki so šli preko Mladinskega sveta, bo Jure 



Javnemu  zavodu Ratitovec izstavil račun, od tukaj dalje pa se zgodba z Mladinskim svetom 

in KŠSD konča, ker bo vse šlo preko JZR (80% za opremo, delo, posodobitve opreme, 

pripomočke, 20% pa za koordinacijo…) 

  

Pri tej točki je Gregor še dodal, da se mu zdi posojanje stvari iz MCŽ malce vprašljiva… Če 

se stvari že posoja (zvočniki) naj se o tem vodi evidenca, kdo in kaj si je sposodil, da ne bo 

enkrat prišlo do okvare ali uničenja in potem ne bo nihče kriv…  

 

Matej je dodal, naj se točno popiše in oštevilči računalnike, da ne bo kakšen zmanjkal.  

 

Govora je bilo tudi, kdo hodi popoldan v MCŽ (puščajo za sabo nered). Zato bo Tanja v čim 

krajšem času zagotovila seznam kdo si lahko sposodi (v bifeju na bazenu) ključe za MCŽ.  

 

K točki 4: 

 

Pravilnik… 

Predlagani popravki 1. branja –  priloga k zapisniku 

 

Na naslednji seji se predlagane popravke pregleda in pokomentira... 

 

K točki 5: 

 

V prihodnjih letih bo potrebo napisati strategijo razvoja mladinske dejavnosti v občini 

Železniki. Matej je o tem govoril z Martino Logar, ki je pomemben člen verige razvoja 

mladinskih dejavnosti in je pri razvoju pripravljena pomagati.  

 

Tinka je povedala, da kašnih sprememb za enkrat ne bi delala, da se kakšno leto zadeva pusti 

kot je in vsako od mladinskih društev gre po zastavljeni poti… 

Prioriteta društev in MCŽ-ja je pridobiti čim več aktivnih članov.   

 

Sistem trenutno ni stabilen…v prihodnjih letih mu bo potrebno zagotoviti neko stabilnost  

kar bo prvi korak k nemotenemu  razvoju mladinskih dejavnosti v občini Železniki. 

 

V zadnjih dveh letih se je zadeva že precej popravila, vendar bi jo bilo v bodoče potrebno še 

nadgrajevati, da bi z leti mogoče za mladino dobili tudi zaposlenega preko javnih del 

(dokazovanje z uspešnim delovanjem MCŽ), ki bi prevzel vodenje in koordinacijo v MCŽ in 

bi deloval z mladimi in za mlade.  

 

Gregor je povedal, da sicer z občine za mlade že kar nekaj sredstev dobimo (25% Anine plače 

za delo z mladimi + 2500 € v proračunu za delo MCŽ). Občina zagotovi tudi sredstva za 

razpis. (tako da je skupaj približno okrog 18000€). Dodal je še da bi za delavca preko javnih 

del od države prejeli le cca 30% sofinanciranja (Gorenjska je »preveč« razvita, da bi bilo 

sofinanciranje višje), tako da bi občina morala v tem primeru prispevati kar precejšen znesek, 

kar pa v današnjih časih ni lahko. 

 

Do naslednje seje si za lažjo predstavo, kaj bo potrebno v naslednjih letih narediti (strategija) 

na področju mladinskih dejavnosti lahko preberete 

  

strategijo razvoja turizma občine Železniki  

http://www.jzr.si/images/tinymce/datoteke/vabila%20Natasa/vabila2013/rp_strategija_turize

m.pdf 

http://www.jzr.si/images/tinymce/datoteke/vabila%20Natasa/vabila2013/rp_strategija_turizem.pdf
http://www.jzr.si/images/tinymce/datoteke/vabila%20Natasa/vabila2013/rp_strategija_turizem.pdf


in strategijo razvoja kulture občine Železniki 

http://www.jzr.si/images/tinymce/datoteke/vabila_katja/strategija%20razvoja%20kulture/rp_s

trategija_kultura.pdf 

 

Ker bi k tej točki nekaj dodala tudi Irma, ki se je tokrat opravičila, jo bomo vključili tudi v 

dnevni red naslednje seje… 

 

K točki 6: 

 

- Matej je ponovno povedal, da je govoril z Nino Možina, ki ima zelo veliko idej za 

delo z mladimi – ustvarjalne delavnice in predlagal da se jo povabi na eno od 

naslednjih sej. Prav tako je govoril z Gorazdom Pintarjem, ki bi v MCŽ izpeljal kako 

glasbeno delavnico. 

Vsi so se strinjali, da bi Nino in Gorazda raje povabili na sestanek animatorjev MCŽ 

in bi se tem dogovorili o izvedbi delavnic. 

 

- Tinka je predlagala da bi v mladinskem centru nujno potrebovali večji umivalnik (ali 

delovni pult z kuhalnikom in večjim umivalnikom) in toplo vodo (umivanje in 

pomivanje med in po delavnicah).  

 

- Gregor je za konec pohvalil izvedbo delavnice – izdelovanje dražgoških kruhkov , na 

kateri je bilo preko 25 udeležencev. 

 

- Povedal je tudi, da je bral letno šolsko poročilo osnovne šole Železniki, kjer MCŽ ni 

bil niti omenjen, kar se mu ne zdi prav – nudimo pomoč pri domačih nalogah in 

učenju,…  

 

- Plan za MCŽ v letošnjem letu: nakup jadra in majic za animatorje 

 

- Podan je bil tudi predlog za naslednjo sejo in sicer: torek, 24.11.2015.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 22:00. 

 

Nerealizirano iz prejšnje seje: fotografski natečaj 

 

Zapisala:      predsednik strokovnega sveta za mladino 

Ana Lušina      Matej Markelj, l.r. 

http://www.jzr.si/images/tinymce/datoteke/vabila_katja/strategija%20razvoja%20kulture/rp_strategija_kultura.pdf
http://www.jzr.si/images/tinymce/datoteke/vabila_katja/strategija%20razvoja%20kulture/rp_strategija_kultura.pdf

