
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STROKOVNI SVET ZA MLADINO 

DATUM: 26.6.2013 

 

ZAPISNIK 4. REDNE SEJE STROKOVNEGA SVETA ZA MLADINSKE 
DEJAVNOSTI 
 
ki je bila v sredo, 19. junija 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 

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

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Pregled zapisnika prejšnje seje 
3. Aktivnosti v MC med počitnicami  (povabila) 
4. Igre JZR 
5. Razno 

 
 

Sklep št. 15: 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. 16: Zapisnik prejšnje seje je bil soglasno sprejet.  
 
Nekaj razprav na temo prejšnjega zapisnika: 
 



- Prisotni so soglasno sprejeli sledeči sklep: 
 

Sklep št. 17: Pridobljena denarna sredstva iz razpisa urada za mladino 2014 se bo 
porabilo za stroške programov, ki se bodo izvajali v mladinskem centru oz. v 
sklopu mladinskega centra. 

 
- Irma Mediževec je pri tem dodala, da ko bo stvar enkrat utečena bi mogoče del 

sredstev namenili  tudi za npr. prevoz otrok v kino, ali za vstopnice, in podobno… 
Dodala je še, da aktivnosti v mladinskem centru morajo biti odprtega tipa, ne glede na 
to kdo oz. katero društvo je organizator. 
 

- Člani so se dogovorili, da se v začetku septembra vsem društvom pošlje poziv za 
pripravo in oddajo programov za prijavo na razpis urada za mladino. 
 

- Aplikacija koledar – v izdelavi 
 

- Gregor Habjan je poklical predstavnika društva LAS Roberta Markelj, ki je povedal, 
da bi rad da bi se za sestanek (povabilo na eno od sej strokovnega sveta za mladino) 
dogovorili vsaj mesec dni prej (službene obveznosti) in da računa v septembru sklicati 
sestanek društva LAS, kjer se bodo dogovorili kako naprej. Bil pa je za to, da bi 
društvo kakšno stvar (okrogle mize,…) organiziralo tudi v Mladinskem centru. 
 

- V MC-ju že poteka delavnica na temo zdravo življenje (Brigita Šturm) 
 

- Irma Mediževec  je podala predlog, da bi lahko društvo  Socialna akademija v 
mladinskem centru organizirala delavnico (…moja življenska pot ali padel sem, kako 
se pobrati,…)…  

            Prisotni so se s predlogom strinjali in dodali, naj se Irma zmeni z Matijem in Socialno 
akademijo, da določijo datum in uro in vse ostalo potrebno za izvedbo delavnice. 

  
- Člani strokovnega sveta za mladinske dejavnosti so se tudi domenili, da bi aktivno 

varstvo, ki ga organizira Javni zavod Ratitovec 1x v tednu v Mladinskem centru. 
 

- Gregor Habjan je na sejo povabil tudi Damjano Šmid, vendar se je opravičila, ker ima 
druge obveznosti. Domenila sta se, da se v avgustu ponovno slišita. 
 

- Jana Jemec iz Davče, ni pripravljena prevzeti vloge koordinatorja v MC-ju, ker dela v 
dijaškem domu in je popoldan večinoma ni doma. 
 

- Jure Mesec pravi, da ima še toliko prostega časa, da bi ga lahko namenil za delo v 
MC-ju. 
Irma je izpostavila dejstvo, da bi koordinator moral biti nekdo, ki bi »žarel« za stvar in 
živel z mladinskim centrom – stalno je potrebno biti v akciji. 
Andrej in Matej sta mnenja da bi bil Jure za glavnega koordinatorja  primeren (odličen 
organizator), vendar ni pa človek, ki bi delal z otroki in mladimi – pod njim bi morali 
biti ljudje, ki bi programe izvajali (npr. Tinka Benedik, Barbara Pfajfar,…) 
Koordinator bi med drugim tudi imel nalogo da se prijavlja na razpise – sredstva bi se 
porabila za stroške mladinskega centra.  
 
Jureta Mesca se zato povabi na naslednjo sejo strokovnega sveta za mladinske 
dejavnosti. 



    
K točki 3: 
 
Za organizacijo aktivnosti v mladinskem med počitnicami se poda pobuda Klubu študentov 
selške doline (delavnice, tečaji,…) 
Matej je dodal, da bi organiziral tečaj računalništva cca 3 x 2 uri (HTML – spletne strani),… 
 
Vsi prisotni so se strinjali, da je na sestanku kluba študentov potrebno podati pobudo 
administratorjem, da bi prevzeli oz. organizirali kakšno delavnico oz. aktivnost med delovnim 
časom.  
Podali so tudi mnenje, da bi bilo dobrodošlo, če bi imeli samo enega administratorja – 
zaposlenega preko javnih del, … (potrebno bo pregledati pogoje za zaposlitev preko javnih 
del).( Če bi šlo za stalno zaposlitev je za to delo zainteresirana tudi  Eva Tolar) 
 
Predsedniku KŠSD Matiju se poda pobuda, da uredi spletno stran KŠSD da bo bolj ažurna.  
 
Po razpravi o delu in aktivnostih v mladinskem centru so prisotni soglasno sprejeli tudi sklep: 

 
Sklep št. 18: Na naslednjo sejo strokovnega sveta za mladinske dejavnosti, ki bo v sredo 
11.9.2013 ob 20h, se povabi Damjano Šmid in Jureta Meseca. 
 
K točki 4: 
 
Igre JZR   

• potrebno vključiti in privabiti  čim več mladih. 
• reklama – v mladinskem centru, jumbo plakat, kjer se napiše sodelujoča društva,… 
• Vabilo oz. program poslati na mailing listo društev. 
• Pomoč društev, študentov, mladih,… 

 
K točki 5: 
 
Pod točko razno ni bilo razprav. 
 
Seja je bila zaključena ob 22:15. 
 
 
Zapisala:      predsednik strokovnega sveta za mladino 
Ana Lušina      Matej Markelj, l.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


