
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STROKOVNI SVET ZA MLADINO 

DATUM: 13.01.2014 

 

ZAPISNIK 8. REDNE SEJE STROKOVNEGA SVETA ZA MLADINSKE 
DEJAVNOSTI 
 
ki je bila v ponedeljek, 13. januarja 2014 ob 19.00, v pisarni direktorja Javnega zavoda 
Ratitovec. 
 
 
Vabljeni:  

- člani strokovnega sveta za mladinske dejavnosti  
- Gregor Habjan – direktor Javnega zavoda Ratitovec 
- Eva Tolar 
- Klemen Kavčič 

 
Prisotni: 
Irma Mediževec, Ana Lušina, Matej Markelj, Klemen Kavčič, Gregor Habjan (19:15), Jure 
Mesec (19:15).  
 
Odsotni:  
Boris Benedičič, Uroš Šinkovec, Andrej Vrhunc, Eva Tolar  
 
 Že v vabilu na sejo strokovnega sveta so člani potrdili predlog Mateja Markelj, da se v 
bodoče namesto starega predsednika KŠSD Matija Šturm na seje vabi novega predsednika 
KŠSD Klemena Kavčič. 
 
K točki 1: 
 
Predlog dnevnega reda : 
 
1. Potrditev dnevnega reda 
2. Pregled zapisnika prejšnje seje 
3. Predstavitev rezultatov sestanka z Irmo, Evo, Tinko, administratorji,… 
4. Predstavitev predvidenega plana za zagon izvajanja programa v MCŽ (Jure) 
5. Predstavitev podrobnosti sestanka z Natašo Zavrl 
6. Pregled razpisnega pravilnika 
7. Razno 

 
Ker sestanek z Natašo Zavrl še ni bil realiziran, se točka 5. črta in prestavi na dnevni red 
naslednje seje.  



 
Popravljen dnevni red: 
 
 1. Potrditev dnevnega reda 
2. Pregled zapisnika prejšnje seje 
3. Predstavitev rezultatov sestanka z Irmo, Evo, Tinko, administratorji,… 
4. Predstavitev predvidenega plana za zagon izvajanja programa v MCŽ (Jure) 
5. Pregled razpisnega pravilnika 
6. Razno 
 
Sklep št. 28: Popravljen dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
K točki 2: 
 
Na zapisnik prejšnje seje ni bilo pripomb. 
 
Sklep št. 29: Zapisnik prejšnje seje je bil soglasno sprejet.  
 
 
K točki 3: 
 
Predstavitev sestanka… 
Rezultati sestanka z Tinko, Irmo, Ano, administratorkami,… so spodbudni, saj so na sestanku 
že sestavili okvirni program Mladinskega centra in tudi januarski program, ki pa se za enkrat 
še ni začel izvajati.  
 
K točki 4: 
 
Predstavitev predvidenega plana za zagon izvajanja programa v MCŽ . 
Jure Mesec je povedal, da mu zmanjkuje  časa, ker ima precej obveznosti, meni  da bo od 
sedaj naprej boljše.  
Ker prisotni še niso prejeli sestavljenega programa, so Jureta Mesec pozvali naj še enkrat 
pošlje program vsem članom strokovnega sveta, Tinki in administratorjem 
 
Ker program še ni bil nikjer objavljen, je bila dilema, ali sploh kaj organizirati ali ne… 
Iz prvega dela programa je bil realiziran le poker turnir - Anja Pintar. 
Prisotni so se strinjali da se v tekočem tednu objavi program, ki se začne izvajati v 
prihodnjem tednu (od 20.1. dalje).  
 
Irma je Juretu povedala svoje mnenje in sicer, da je njegova naloga, da zadevo z MCŽ pelje 
naprej - poskrbi za oglaševanje (oglasne deske (šola, JZR), na vrata MCŽ, na facebook stran 
MCŽ), »priganja« animatorje, ….poskrbeti mora, da se bo program pod vodstvom 
animatorjev izvajal.   
Dodala je še, da bi že danes s Tinko morali imeti delavnico, vendar ker to ni bilo nikjer 
objavljeno je delavnica odpadla. 
 
S povedanim so se strinjali tudi vsi ostali člani strokovnega sveta in dodali da pričakujejo, da 
bo v bodoče »dal malo več od sebe«. 
 



Facebook stran MCŽ naredi Matej, za administratorje pa doda vse člane strokovnega sveta za 
mladinske dejavnosti. 
 
Gregor  je podal predlog, da bi se naredil arhiv dogodkov v MCŽ s kratko obrazložitvijo 
izvedbe posameznih dejavnosti programa. Dodal je še, da arhiv lahko dela on, če mu bodo 
animatorji pošiljali obrazložitve. 
Vsi prisotni so tudi mnenja, da bi bilo potrebno izdelati zloženko s predstavitvijo MCŽ. 
 
Irma do srede sestavi »spremno besedilo » programa – plakat! 
 
 
K točki 5: 
 
Pregled pravilnika za sofinanciranje izvajalcev letnih mladinskih programov (dejavnosti) in 
mladinskih projektov: 
Pravilnik bi morali spremeniti tako da bi bil všeč vsem in da s spremembo nebi komu 
škodovali  (mladinski Ceh, ki ni domače društvo, deluje pa v Davči… pri voditeljici programa 
Jani Jemec se je potrebno pozanimati kako je s sedežem tega društva,…  ) 
  
Jure je povedal, da je bil pravilnik napisan predvsem za KŠSD, ki so prijavili tri projekte (1. 
Maj, Slovo poletju in vseli december (trije programi, ki so trajali cca. po 1 mesec))  
 
Prisotni so mnenja, da bi več poudarka morali nameniti letnim programom - 60% sredstev, 
projektom pa 40%. 
 
Gregor bo podane predloge zapisal in jih poslal članom strokovnega sveta v pregled in 
premislek, kaj bi še lahko spremenili. Ko bomo pravilnik spreminjali pa bi bilo smiselno, da 
takrat na sejo povabimo tudi ga. Martino Logar. 
 
Merila za vrednotenje bomo pregledali na naslednji seji.  
Še prej bi bilo potrebno sprejeti letni program mladih (koliko procentov denarja gre kateremu 
sklopu.) Ker tega strokovni svet še ni nikoli delal, se Gregor pozanima pri ga. Martini Logar 
kako je s tem . 
 
Člani strokovnega sveta za mladinske dejavnosti so sicer enotnega mnenja, da je kvote 
denarja namenjene mladini premalo, zato so soglasno sprejeli sledeči sklep: 
 
Sklep št. 30: Strokovni svet za mladinske dejavnosti občine Železniki opaža, da delo z 
mladimi zamira, zato bi bilo za vzpodbudo v letu 2015 potrebno povečati kvoto denarja 
namenjeno delu z mladimi oz. mladinskim društvom.  
  
 
K točki 6: 
 
Vlom v MCŽ.  
V noči iz 9 na 10. Decembra se je zgodil vlom v MCŽ. Nepridipravi so ponovno odnesli TV, 
play station in gotovino….  
V tekočem tednu pride  na ogled  MCŽ, predstavnik zavarovalnice Triglav. 
 
Razpis: prijava s programom MCŽ 
Gregor skliče sestanek z Juretom, Matejem in Andrejem… 



Gregor in Andrej spremljata, kdaj bo razpis objavljen. 
 
Naslednja seja bo korespondenčna (po e-mailih). Sklical jo bo Gregor, in sicer z namenom 
potrditve Letnega plana (V letnem planu porazdelimo kvoto denarja in sicer letni program 
ovrednotimo s 60% sredstev, projekte pa s 40% sredstev.) 
 
Člani so podali tudi sledeči predlog: 
Ko bo Gregor imel sestanek z ga. Natašo Zavrl bi ji bilo smiselno omeniti, če bi šola lahko za 
razrede organizirala ogled Mladinskega centra (pri razrednih urah). 
Prav tako bi lahko vodji novinarskega krožka predlagali, da bi uvedli rubriko dogajanje v 
MCŽ… Lahko bi izdelali tudi reportažo o MCŽ. 

 
Na koncu je bil podan še predlog za naslednjo sejo strokovnega sveta za mladino in sicer: 
torek, 4.3.2014 ob 20h v pisarni direktorja JZR. 
  
Seja je bila zaključena ob 22:00. 
 
 
Zapisala:      predsednik strokovnega sveta za mladino 
Ana Lušina      Matej Markelj, l.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 


