
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STROKOVNI SVET ZA MLADINO 

DATUM: 29.10.2014 

 

ZAPISNIK 13. REDNE SEJE STROKOVNEGA SVETA ZA MLADINSKE 
DEJAVNOSTI 
 
ki je bila v torek,28.oktobra2014 ob 19.30, v prostorih direktorja Javnega zavoda Ratitovec . 
 
Vabljeni:  

- člani Strokovnega sveta za mladinske dejavnosti, 

- Gregor Habjan, direktor JZR 

- Eva Tolar (Nejc Bobar) 

 
Prisotni: 
Matej Markelj, Jure Mesec, Klemen Kavčič, Gregor Habjan, Andrej Vrhunc, Ana Lušina, 
Nejc Bobar 
 
Opravičili: 
Irma Mediževec 
 
Odsotni:  
Boris Benedičič 
 
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. Obravnavanje pobude Občini Železniki za povečanje kvote namenjene mladim v 

občini Železniki. 
4. Pregled sredstev in plan ter analiza dela MCŽ 
5. Pregled obrazca za prijavo in poročilo za občinski razpis, kateri je namenjen za 

mladinske dejavnosti. 
6. Predstavitev predlogov ažuriranja spletne strani JZR zavihek mladina. 
7. Razno 



 
Pri prvi točki je Matej podal predlog, da bi točko 5 dnevnega reda obravnavali na ločeni 
seji, ker je precej obsežna. 
Prisotni člani strokovnega sveta za mladinske dejavnosti so se strinjali, da to storijo na 
naslednji 14. redni seji, ki bo v torek , 9.12.2014 ob 19.00 v prostorih direktorja JZR. 
 
Predlog dnevnega reda 14. Seje: 
 

1. Pregled pravilnika, obrazcev za poročila in prijavo na občinski razpis, kateri je 
namenjen za mladinske dejavnosti. 

2. Predlogi za spremembe 
3. Razno 

 
Popravljen dnevni red: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Pregled zapisnika prejšnje seje 
3. Obravnavanje pobude Občini Železniki za povečanje kvote namenjene mladim v 

občini Železniki. 
4. Pregled sredstev in plan ter analiza dela MCŽ 
5. Predstavitev predlogov ažuriranja spletne strani JZR zavihek mladina. 
6. Razno 

 
Sklep št.44: Popravljen dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
K točki 2: 
 
Na zapisnik prejšnje seje ni bilo pripomb. 
 
K točki 3: 
 
Člani strokovnega sveta so po razpravi o povečanju kvote namenjene mladim v občini 
Železniki soglasno sprejeli sledeči sklep,ki gadirektor Javnega zavoda Ratitovec Gregor 
Habjan posreduje občinski upravi in odboru za družbene dejavnosti.: 
 
Sklep št. 45: Strokovni svet za mladinske dejavnosti predlaga občinskemu svetu da v 
naslednjem proračunu poveča proračunsko postavko za mladinske dejavnosti za 25 %. 
 
Obrazložitev: 
V strokovnem svetu za mladinske dejavnosti (SSMD) opažamo, da se stalni prihodki 
mladinskih društev vztrajno zmanjšujejo, odhodki oz. stroški pa povečujejo (administrativne 
ovire, predpisi,…), kar sili mladinska društva v zmanjševanje aktivnosti in posledično v borbo 
za obstoj. Zato so člani SSMD enotnega mnenja, da bi dodatna finančna spodbuda iz strani 
občine utrdila temelje delovanja mladinskih društev in povečala njihove  aktivnosti. 
 
Dolgoročni cilj SSMD je, da bi v desetih letih povečali sedanja sredstva namenjena 
mladinskim dejavnostim za 100% pri čemer bo SSMD letno spremljal povečanje aktivnosti 
mladinskih društev, ki jih s povečanjem sredstev tudi pričakujejo. V kolikor s povečanjem 
denarnih sredstev za 25 %  povečanja aktivnosti ne bo, tudi povečanje denarnih sredstev  v  
nadalje ne bo potrebno. 



 
K točki 4: 
 
Ana je povedala, da je bil prvi del denarja že nakazan. S tem denarjem se je plačalo dva 
računa, ki jih je Klub študentov izstavil Javnemu zavodu Ratitovec. 
 
MC Železniki je pred prenovo bazena (januar - maj) že lepo zaživel,tudi delavnice so bile zelo 
dobro obiskane, tako da se zdi da je bila zadeva dobro zapeljana, zato se bo program 
nadaljeval v podobni obliki kot pred zaprtjem oz. prenovo bazena. 
 
MC Železniki je svoja vrata ponovno odprl med »krompirjevimi« počitnicami.  
V tednu od 27.10 do 31.10 so se odvijale štiri delavnice, ki so bile zelo dobro obiskane (cca 
23 otrok). Poleg tega je v pripravi tudi že program za november oz. december. 
 
Ker programa za počitnice v Javnem zavodu Ratitovec niso prejeli, je direktor JZR pozval 
Jureta, naj program redno posreduje tudi njemu, Klemenu,  Ani,… 
 
Promocijo programa med počitnicami so organizatorji promovirali sami z letaki in objavo na 
FB. V bodoče se bo urnik oz. program mesečno objavljal na oglasnih deskah, internetnih 
straneh, FB-ju,… – kot je bilo to v navadi v prvi polovici leta.  
Program počitnic se napiše na letake in se jih da v šolo v tednu pred počitnicami. 
 
Ker se je pojavil problem s kadrom za učno pomoč  v MCŽ, se bo direktor poskusil domeniti 
za pomoč z zaposlenimi v Javnem zavodu Ratitovec. 
 
Po daljši razpravi glede financ in porabi le teh, so člani strokovnega sveta za mladinske 
dejavnosti soglasno sprejeli sklep, kiga direktor Javnega zavoda Ratitovec Gregor Habjan 
posreduje občinski upravi in odboru za družbene dejavnosti. : 
 
Sklep št. 46 : Strokovni svet za mladinske dejavnosti daje pobudo občinskemu svetu, da 
ustanovi svojo proračunsko postavko z namenskimi sredstvi za financiranje programa 
MC Železniki. Prejemnik sredstev bo Javni zavod Ratitovec, ki jih bo porabil za 
aktivnosti, pripomočke, animacijo, delavnice in koordinacijo oz. vodenje programa MC 
Železniki. 
V primeru vzpostavitve proračunske postavke, se Mladinski svet s programom 
mladinskega centra na občinski razpis za mladinske dejavnosti ne bo več prijavljal. 
 
 
 
K točki 5: 
 
Po pregledu spletne strani se je Matej javil, da bo do naslednje seje pripravil vsebinske 
predloge dopolnitve spletne strani Javnega zavoda Ratitovec zavihek mladina. 
 
K točki 6: 
 
Pod točko razno ni bilo razprav. 
 
Seja je bila zaključena ob 21:51. 

 
 



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


