
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STROKOVNI SVET ZA MLADINO 

DATUM: 26.9.2013 

 

ZAPISNIK 5. REDNE SEJE STROKOVNEGA SVETA ZA MLADINSKE 
DEJAVNOSTI 
 
ki je bila v sredo, 15. oktobra 2013 ob 20.00, v pisarni direktorja Javnega zavoda Ratitovec. 
 
 
Vabljeni:  

- člani strokovnega sveta za mladinske dejavnosti  
- Gregor Habjan – direktor Javnega zavoda Ratitovec 

 
Prisotni: 
Irma Mediževec, Eva Tolar, Ana Lušina, Matej Markelj, Andrej Vrhunc, Gregor Habjan. 
Uroš Šinkovec od 20:35 dalje 

 
Odsotni:  
Boris Benedičič, Matija Šturm 
 
 K točki 1: 
 
Predlog dnevnega reda : 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Pregled zapisnika prejšnje seje 
3. Predstavitev novega člana strokovnega sveta za mladino Jureta Mesca 
4. Predstavitev funkcije in pogovor o koordinaciji MC 
5. Pobuda za letne plane društvom 
6. Razno 

 
 

Sklep št. 19: Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
K točki 2: 
 
Na zapisnik prejšnje seje ni bilo pripomb, nekaj točk iz prejšnje seje pa se je dodatno 
obravnavalo še na tej seji. 
 
Sklep št. 20: Zapisnik prejšnje seje je bil soglasno sprejet.  
 



Nekaj razprav na temo prejšnjega zapisnika: 
 
Irma Mediževec je povedala, da je govorila z ga. Nežo iz socialne akademije in da je možno 
izvesti delavnico v oktobru.  
Delavnica se bo po vsej verjetnosti izvajala za srednješolce.  Irma se dogovori z Matijem za 
rezervacijo MC-ja. Podal je bil predlog za izvedbo delavnice in sicer v petek, 18.10  ob 18h – 
vabila:  na facebook, v MC-ju, e-maili… 
 
Ker je zaradi premalo prijav odpadla Strateška igra, je Irma podala predlog, da se za 
prihodnjič k sodelovanju povabi društva (vsako društvo prijavi ekipo). 
 
2. igre JZR so skorajda za nami…  
Porajalo se je vprašanje, kako privabiti večje število udeležencev – angažirati društva,  
stalnost-mogoče bodo igre popolnoma zaživele šele po parih letih. 
 
 
K točki 3: 
 
Matej Markelj je povedal, da so se na sestanku Mladinskega sveta dogovorili, da bo Jure 
Mesec zamenjal dosedanjega predsednika Andreja Vrhunca in bo prevzel vodenje 
Mladinskega  sveta Železniki.  
Glede na to da ga je strokovni svet za Mladinske dejavnosti  predlagal tudi za novega člana 
strokovnega sveta in kot koordinatorja za MC, bo lepo vpet med »mlade« 
 
Ob odstopu Aleša Nastrana se strokovni svet mora konstruirati na novo. Članstvo nato najprej 
obravnavajo na Svetu zavoda nato na odboru za družbene dejavnosti  in na koncu na 
občinskem svetu.  
 
Cilj koordinatorja mladinskega centra je, da s pomočjo administratorjev in društev zapolni 
mladinski center. 
 
Jure Mesec je podal idejo za zapolnitev praznine v mladinskem centru in sicer: 
Vsa društva, ki bi se želela prijaviti na občinski razpis bi morali biti člani mladinskega sveta. 
Vsako društvo bi enkrat na mesec organizirala neko dejavnost v mladinskem centru (lahko 
tudi manjkrat) in sicer zato, da bi Mladinki svet dobil moč in to bi v prihodnosti lahko 
pripomoglo k večji kvoti denarnih sredstev namenjenih za mladino. 
Mladinski svet bi tudi lahko preverjal članstvo društev, ki morajo imeti 30% članov mlajših 
od 30 let. 
 
Podan je bil tudi predlog, da bi se v Mladinski svet vključilo vsa društva, ki delajo z mladimi 
kot so gasilci, rokometaši, športna društva,… 
 
Člani so ugotovili da imata strokovni svet za mladinske dejavnosti in mladinski svet podobne 
naloge in po večini gre za iste ljudi. Zato je bil podan predlog, da bi bili v mladinske svetu  
drugi predstavniki društev oz. organizacij.  
 
Člani so bili enotnega mnenja, da se Mladinski svet v primeru da se v enem letu ne »zažene« 
ukine. Za začetek bi bilo dovolj, da če Mladinski svet dobi vsaj 10 društev, ki bi vsaj 2x letno 
pripravljeni organizirati kako aktivnost v MC. Ali pa mogoče vsaj 1 x letno. 
Gregor je mnenja, da bi bilo najprej potrebno društva pozvati na sestanek in jim predstaviti 
ideje. 



Irmi se je porajalo vprašanje, če je realno zahtevati od društev oz. klubov, da organizirajo 
aktivnosti v mladinskem centru. 
Vsako aktivno društvo oz. klub ima že precej svojih obveznosti in aktivnosti. 
 
Jure Mesec je dodal, da je bil na posvetu v Žalcu, kjer se jim zadeva odlično obnese in da so 
bili tudi oni v začetku skeptični glede uspeha.  
 
Gregor je mnenja, da bi mladinski svet moral delovati podobno kot društvo LAS. 
 
K točki 4: 
 
V mladinskem centru naj bi se poskusilo angažirati administratorje, da bi med delovnim 
časom vsaj enkrat tedensko organizirali aktivnosti (pomoč, pri učenju, strategija učenja, 
delavnice, predavanja,…). Jure bi jim kot koordinator pomagal z idejami – bi bil motivator in 
koordinator.  
Mladinski svet bi se nujno moral razširiti, da ne bo nazadnje Jure Mladinski svet in mladinski 
center…. 
 
Padla je tudi ideja da bi ekipa prostovoljcev napisala letni plan aktivnosti v mladinskem 
centru, vendar šele po sestanku mladinskega sveta z društvi. 
 
Prisotni so soglasno sprejeli tudi sledeči sklep: 
 
Sklep št. 21: Do naslednje seje strokovnega sveta za mladinske dejavnosti se Matija 
Šturm, Jure Mesec in  Matej Markelj sestanejo z administratorji , jim predstavijo idejo 
in se z njimi dogovorijo o delovanju mladinskega centra 
 
Andreju se je porajalo vprašanje ali so administratorji sposobni biti animatorji ?!  
NPR. bo med delavnico nekdo prišel skopirati knjigo – kaj v tem primeru. 
Podal je idejo, da bi napisali uradne ure KŠSD in bi npr. vmes za eno uro uradne ure prekiniti 
in takrat bi administrator lahko v miru izvedel aktivnost.  
 
Če dosedanji administratorji nebi bili pripravljeni prevzeti dodatnega dela, bi bilo potrebno v 
dogovoru z Matijem dobiti nove administratorje, ki bi pripravljeni organizirati kak dogodek 
oz kako aktivnost. 
 
Irma je podal vprašanje, ali naj se poskuša v šoli oz na gimnaziji zmenit, da bi kakšen 
prostovoljec, ki je vključen v program MEPI delal v mladinskem centru. (Vključeni v 
program MEPI morajo opravljati tedensko eno prostovoljno uro - za bronasto priznanje 3 
mesece, za srebrno  6 mesecev in za zlato eno leto.)   
 
Prisotni so bili mnenja, da bi bilo to še kako dobrodošlo, s tem bi vsaj ena ura na teden v 
mladinskem centru pokrita.  
 
V prihodnjem letu se bo Javni zavod Ratitovec z delovanjem mladinskega centra prijavil na 
občinski razpis in s pridobljenimi sredstvi poplačal tisto uro administratorjevega dela, ko bo le 
ta organiziral dejavnost v MC.  
 
K točki 5: 
 



Vsa mladinska društva se pozove k oddaji letnega plana za l  2014 , če ga že imajo oz.  za l. 
2013 iz katerega bodo razvidne aktivnosti društva s katerimi bi mladinski svet lahko 
kandidiral na razpisu za mladino. 
 
K točki 6: 
 
Člani so se na kratko dotaknili tudi pravilnika oz. razpisa za mladinske dejavnosti in 
ugotovili, da ni prirejen mladim , zato so sprejeli sklep:   
 
Sklep št. 22: Ker je Aleš Nastran podal odstopno izjavo, je bil strokovni svet za 
mladinske dejavnosti enotnega mnenja, da bi ga nadomestil Jure Mesec – predsednik 
mladinskega sveta Železniki. Na seje se v bodoče vabi tudi predstavnika najaktivnejših 
društev Evo Tolar (taborniki ) in Matija Šturm (KŠSD). 
 
Sklep št. 23: Ko bo formiran in potrjen nov strokovni svet za mladinske dejavnosti, s 
strani Sveta zavoda JZR prevzame zaradi odpovedi predsednika Aleša Nastrana 
vodenje Strokovnega sveta za mladinske dej. Matej Markelj.  
 
Sklep št. 24: Ko bo formiran in potrjen nov strokovni svet za mladinske dejavnosti, s 
strani Sveta zavoda JZR se na eni od sej pregleda Pravilnik o izbiri in vrednotenju 
mladinskih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna občine Železniki in se po potrebi 
poda predloge za spremembo.  
 
 
 
Podan je bil tudi predlog za naslednjo sejo strokovnega sveta za mladino in sicer: sreda, 
6.11.2013 ob 20h v pisarni direktorja JZR. 
  
Seja je bila zaključena ob 22:10. 
 
 
Zapisala:      predsednik strokovnega sveta za mladino 
Ana Lušina      Matej Markelj, l.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


