
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STROKOVNI SVET ZA MLADINO 

DATUM: 15.04.2014 

 

ZAPISNIK 11. REDNE SEJE STROKOVNEGA SVETA ZA MLADINSKE 
DEJAVNOSTI 
 
ki je bila v ponedeljek, 12. maja 2014 ob 20.00, v prostorih direktorja Javnega zavoda 
Ratitovec . 
 
 
Vabljeni:  

- člani Strokovnega sveta za mladinske dejavnosti, 

- Gregor Habjan, direktor JZR 

- Administratorji in animatorji MCŽ 

- Eva Tolar 

 
 
Prisotni: 
Matej Markelj, Jure Mesec,  Eva Tolar, Ana Lušina, Laura Benedičič, Tinka Benedik, 
Klemen Kavčič, Gregor Habjan, Andrej Vrhunc od 20:30  
 
Odsotni:  
Boris Benedičič, Uroš Šinkovec,  Irma Mediževec 
 
Matej Markelj je vse navzoče na začetku lepo pozdravil. 
 
 
K točki 1: 
 
Predlog dnevnega reda : 
 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Pregled zapisnika prejšnje seje 
3. Rezultati razpisa na nacionalnem nivoju 
4. Plan dela s sredstvi razpisa  
5. Obveznosti glede sredstev (poročila, roki, ...) 
6. Razno 

 
Sklep št. 38 : Dnevni red je bil soglasno sprejet. 



 
K točki 2: 
 
Pregled zapisnika prejšnje seje.  
Na zapisnik prejšnje seje ni bilo pripomb. 
Klemen je dodal, da je izvršni odbor KŠSD na seji sprejel sklep, da se dogodki KŠSD 
objavljajo tudi na straneh MCŽ oz. v programu MCŽ. 
Tinka je podala predlog, da bi tedensko v šolo pošiljali mini informatorje, vendar ostali 
menijo, da to prepogosto. 
Med počitnicami bo MCŽ odprt med 26.6. in 7.7. Prva dva tedna v juliju in zadnja dva v 
avgustu bo v JZR potekalo aktivno varstvo otrok, tako da bo MCŽ takrat po vsej verjetnosti 
zaprt. 
Podan je bil tudi predlog, da bi se stroške MCŽ porazdelilo med JZR in mladinski svet.  
 
K točki 3: 
 
Rezultati prijave na razpis na državni ravni so razveseljujoči, saj smo dobili odobrenih 4690 
€. Denar bo nakazan v dveh delih (ko oddamo poročilo za prvo polovico – ½ denarja, potem 
ko oddamo poročilo za drugo polovico še preostanek.) Potrebno bo pravočasno in kvalitetno 
napisati poročila (obrazec za poročilo). 
 
 
K točki 4: 
 
Ves denar iz razpisa se bo porabil za MCŽ in sicer za nakup pripomočkov – družabne igre in 
rekvizite (potrebno je narediti seznam in ga preko Jureta posredovati Gregorju), pisarniški 
material, delo preko študentskega servisa, materialne stroške,…na čim bolj transparenten 
način.  
Za vse manjše stvari bo račune zbiral Jure in potem izstavil zahtevek za vračilo stroškov – 
povrnitev stroškov fizični osebi.  
Pregledati bo potrebno , koliko stroškov je bilo z MCŽ že do sedaj in jih povrniti (napotnice, 
pisarniški material, …) 
Poleg tega so se prisotni domenili tud, da bo KŠSD vsake tri mesece JZR-ju izstavil račun za 
materialne stroške oz. vodenje mladinskega programa.  
Vsi prisotni so bili enotnega mnenja, da je porabo denarja potrebno natančno spremljati in 
beležiti, zato so soglasno sprejeli sledeči sklep: 
 
Sklep št. 39 : Na vsaki seji se pregleda stanje financ oz. porabo denarja iz razpisa. 
 
Poleg tega so se domenili tudi , da poleg programa MCŽ za naslednji mesec na e-maile dobijo 
tudi poročilo o delu MCŽ za prejšnji mesec, in soglasno sprejeli sklep:  
 
Sklep št. 40 : Pri pošiljanju programa MCŽ za naslednji mesec se na e- maile članov 
SSMD in povabljenih doda še poročilo o izvedbi programa za prejšnji mesec. 
 
Gregor  je tukaj še dodal, da na e- mail želi prejemati vsa vabila za vse delavnice, ki se 
dogajajo v MCŽ. 
 
 
K točki 5:  



 
Obveznosti – razpis 
Pravočasno bo potrebno oddati poročila o delu MCŽ.  
Matej je povedal da je pripravljen pomagati pri pisanju poročil, sicer pa se bosta za to 
domenila Jure in Gregor. 
  
K točki 6:  
 
Jure je povedal, da se bo mladinski svet s podobnim programom,  prijavil tudi na občinski 
razpis in da se bo nekaj sredstev dobilo tudi iz tega naslova. 
 
Podan je bil predlog, da bi se na občino podala pobuda za povečanje kvote denarja namenjeni 
mladim v občini Železniki, oz. v nadaljevanju tudi uvrstitev MCŽ v proračun. 
 
Eva je podala predlog, da se na eni od naslednjih sej pregleda obrazec za prijavo in obrazec za 
poročilo za občinski razpis za mladinske dejavnosti, ker je nejasen in zapleten. (Različne 
možnost pri prijavi oz. pri poročilu…. ) 
 
Prisotne je zanimalo tudi, do kdaj traja mandat SSMD. 
Gregor je povedal, da se letos zamenja svet zavoda, strokovni sveti pa se menjajo prihodnje 
leto (pomladi 2015).  
 
Delo, program in uradne ure v MCŽ so odvisne od prenove bazena, zato se za enkrat počaka 
na terminske plane prenove ko bo že jasno kako in kaj z MCŽ. 
 
Matej je podal predlog, da bo naslednja seja SSMD po dopustih. 
Če bi se pokazala kakšna potreba po sklicu seje, bodo obveščeni po e-pošti. 
 
Podano je bilo tudi opozorilo za prijavo na občinski razpis, ki je 19.5.2014. 
 
Seja je bila zaključena ob 21:45. 

 
 
 
Zapisala:      predsednik strokovnega sveta za mladino 
Ana Lušina      Matej Markelj, l.r. 
 
 
 
 


