STROKOVNI SVET ZA MLADINO
DATUM: 5.4.2013

ZAPISNIK 2. REDNE SEJE STROKOVNEGA SVETA ZA
MLADINO
ki je bila v petek, 5. aprila 2013 ob 19.00, v pisarni direktorja Javnega zavoda Ratitovec.
Sejo je sklical direktor Javnega zavoda Ratitovec g. Gregor Habjan, ker na večkratno pobudo
predsedniku Alešu Nastranu naj skliče sejo ni bilo odziva.
Vabljeni:
- člani strokovnega sveta za mladinske dejavnosti
- Gregor Habjan – direktor Javnega zavoda Ratitovec
- Matija Šturm – predsednik KŠSD
Prisotni:
Irma Mediževec, Ana Lušina, Matej Markelj, Andrej Vrhunc, Uroš Šinkovec (od 19:50),
Gregor Habjan, Matija Šturm
Odsotni:
Aleš Nastran - opravičil
Boris Benedičič - opravičil
Na začetku seje je direktor zavoda JZR Gregor Habjan predstavil odstopno izjavo predsednika
strokovnega sveta za mladino Aleša Nastrana. Vodenje seje je zato prevzel podpredsednik
Matej Markelj. (priloga k zapisniku)
Sprejet in potrjen je bil naslednji popravljen dnevni red:
1. Pregled zapisnikov prejšnjih sej
2. Nova postavitev strokovnega sveta za mladino
3. Razpisi
4. Pravilnik - občina
5. Prostovoljec leta
6. Obveščanje
7. Mladinski center
8. Razno.

Sklep št. 7: Dnevni red je bil soglasno sprejet.
K točki 1:
Člani strokovnega sveta za mladino so ob pregledu zapisnika 1. redne konstitutivne seje
ugotovili, da se večina sklepov in predlogov podanih na tej seji ni realiziralo. Zaključil se je le
projekt Mladinskega centra.
Še vedno je aktualen plan dela, izpred dveh let in sicer:
- skladišče za opremo za prireditve – poiskati prostor in ga urediti v skladišče,
- poiskati prireditveni prostor, kjer se bodo lahko odvijale prireditve.
Prireditveni prostor naj bi bil kulturni dom, v kolikor se bo kulturni dom opremil tako, da bo
primerno za koncerte in druge prireditve. Ker se še vedno ne ve kako bo zadeva izgledala so
prisotni ponovno soglasno sprejeli sklep:
Sklep št. 8: Na eno od naslednjih sej se povabi Petra Gortnarja, predsednika KS
Železniki, ki naj predstavi projekt obnove kulturnega doma.
Direktor je pri naslednji točki pregleda zapisnika še dodal, da je možna (zaželjena) objava
dogodkov, na spletni strani JZR, kot je bilo omenjeno že na prejšnji seji.
K točki 2:
Ob odstopu predsednika Aleša Nastrana so člani morali na novo izvoliti VD predsednika in
VD podpredsednika. Za VD predsednika so predlagali dosedanjega podpredsednika Mateja
Markelj, za VD podpredsednico pa Irmo Mediževec.
Sklep št. 9: Za predsednika je bil soglasno izvoljen Matej Markelj, za podpredsednico
pa Irma Mediževec
Podan je bil tudi predlog da se v strokovni svet poleg obstoječih članov (Matej Vrhunc, Irma
Mediževec, Andrej Vrhunc, Uroš Šinkovec, Ana Lušina, Boris Benedičič,) povabi še
predstavnico tabornikov Evo Tolar in Matija Šturm – predsednika KŠSD.
Sklep št. 10: V strokovni svet za mladino se povabi predstavnico tabornikov Evo Tolar
in predsednika KŠSD Matija Šturm.
V primeru da se oba strinjata, članstvo in spremembe mora nato potrditi še Svet zavoda JZR.
Pri tej točki je g. Gregorja Habjan zanimalo, ali še obstajajo vsa sledeča mladinska društva oz
pravne osebe.
• KŠSD
• Zavod Snop
• Mladinki svet Železniki
• Društvo mladih občine Železniki
• STEG Železniki 1 (skavti)
• Rod zelene sreče (taborniki)
• LAS
• Zavod Modrin (Damjana Šmid)
• JZR

Prisotni so ugotovili, da zgoraj navedena mladinska društva še vedno delujejo.
Po pogovoru o zavodu Modrin in Damjani Šmid, so se člani strinjali, da bi Damjano Šmid
povabili na eno od naslednjih sej, da se jo povpraša, če bi bila pripravljena sodelovati v kakšni
dejavnosti v mladinskem centru,…
K točki 3:
Direktorja je zanimalo ali se društvo in klubi kaj prijavljajo na različne razpise. KŠSD se je
prijavil na dijaški razpis. Povedal je tudi da se je ponavadi prijavljalo tudi na razpis za
sofinanciranje mladinskih dejavnosti urada za mladino, kar se mora realizirati tudi v
prihodnje. Denar pridobljen na tem razpisu je bil v večji meri porabljen za mladinski center.
Za prijavo na razpise je v bodoče zadolžen predsednik ob pomoči ostalih članov strokovnega
sveta za mladino.
Dogovorili so se tudi, da se v bodoče pozove mladinska društva, naj pripravijo plane dela, kar
bi bilo dobrodošlo pri prijavi na razpis. Dodali pa so, da bo največji problem oddaja poročil.
Cilj prijav na razpise je pridobiti čim več denarja, ki se ga bo potem pravično razdelilo med
prijavljena mladinska društva
Podan je bil predlog, da se v septembru skliče seja, kjer bodo obravnavali prijave na razpise –
vsako od društev na sejo prinese okvirne predloge aktivnosti primernih za razpis.
Direktor Javnega zavoda Ratitovec Gregor Habjan je povedal, da mora preveriti status
upravičenosti do sofinanciranja organizacij, zato so člani soglasno sprejeli sklep:
Sklep št. 11: Direktor javnega zavoda Ratitovec Gregor Habjan preveri pridobitev
statusa upravičenosti do sofinanciranja organizacij na področji mladinskih dejavnosti.
K točki 4:
Do naslednje seje naj vsak od članov doma pregleda Pravilnik o izbiri in vrednotenju
programov mladinskih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna občine Železniki iz leta
2007 ( http://www.jzr.si/index.php?module=strani&stranid=184 ), kjer se poda morebitne
predloge za spremembo.
Na eni od naslednjih sej bi bilo potrebno izdelati tudi strategijo mladinskih dejavnosti.
K točki 5:
Direktorja JZR je zanimalo ali so člani seznanjeni z akcijo Prostovoljec leta. Z akcijo so vsi
prisotni seznanjeni, vendar pa na njej aktivno sodelujejo le skavti.
Vsi prisotni so se strinjali da je oz. bo potrebno večje spodbujanje za prostovoljstvo na
področju mladih.

K točki 6:
G. Gregorja Habjana je zanimalo ali društva prejemajo kakšna obvestila za mlade po e –
pošti, ker JZR tega ne dobi prav veliko.
Dogovorili so se, da vsako društvo do naslednje seje pripravi seznam virov obveščanja (iz
katerih naslovov se dobivajo obvestila za mladino), ker se za razna dogajanja zunaj naše
občine premalo ve in koledar prireditev posameznega društva.
Linki do strani za mladino se bodo objavili tudi na spletni strani JZR, prav tako je zaželjeno
da društva za vsako organizirano aktivnost pošljejo vabilo oz. obvestilo Ani Lušina, ki bo to
objavila na straneh Javnega zavoda Ratitovec.
K točki 7:
Delo v mladinskem centru:
Irma Mediževec je podala predlog, da bi se v mladinskem centru pripravili dnevni programi
za osnovnošolce. Mladim je potrebno ponuditi raznorazne dejavnosti – učne ure, fotografske
delavnice, filmske delavnice, delavnice ali predavanja z Damjano Šmid….) Izdelati pa bi bilo
potrebno tudi urnik dnevnih tem – neka stalnost bi privabila mlade. Pogledati bi bilo potrebno
kakšne organizacije oz. programe imajo v drugih mladinskih centrih.
Vsi prisotni so mnenja, da se za delo v mladinskem centru rabi ekipa prostovoljcev, ki bi
vodila aktivnosti v mladinskem centru – ne samo iz vrst KŠSD ampak iz vseh mladinskih
društev.
Matej Markelj je povedal, da ne najde prostovoljcev, ki bi vsak dan «sedeli« v mladinskem
centru in animirali mladino zastonj – vsak hoče neko plačilo (KŠSD sedaj administratorje
plačuje cca 500 €/mesec). Dodal je še, da administrator dela za potrebe KŠSD in ne
mladinskega centra. Strinja pa se da je res, da je bil KŠSD zadolžen da »pelje »mladinski
center, vendar je mnenja, da mi morala sodelovati vsa društva…
Razvila se je razprava na delo v mladinskem centru, kako je sedaj in kako naj bi bilo v
bodoče.
Vsi člani so bili enotni, da bi bilo potrebno izbrati take administratorje, ki bi delo opravljali z
veseljem in brezplačno, zato so se dogovorili da do naslednje seje vsak pripravi bazo članov prostovoljcev, ki bi bili pripravljeni delati v MC, podan pa je bil tudi predlog da se pozove
tudi okoliške vasi, naj se vključijo v prostovoljno delo z mladimi v MC.
K točki 8:
1. Gregor Habjan je pozval prisotne, naj mu redno pošiljajo poročila o delu v društvih.
2. Gregor Habjan je pozval prisotne, če je kdo zainteresiran za izvedbo kakšne
discipline. Zanimalo ga je tudi, ali bi bilo mogoče v okviru iger JZR izvesti
tekmovanje downhill – gorsko kolesarstvo (Matej se pozanima pri Joštu Zaman).
Sicer pa so prisotni povedali, da bo to najverjetneje težko izvedljivo, ker
organizacija takega tekmovanja zahteva težke varnostne ukrepe.
• Irma Mediževec je povedala, da imajo STEG in taborniki za september v
načrtu izvedbo »VELIKE IGRE« kar bi lahko vključili v sklop iger JZR.
3. Prisotni so podali tudi nekaj predlogov za aktivnosti:
• Izvedbo iger brez meja v bazenu.

• Organizacija Dneva mladih – april ali maj prihodnje leto – dogovor na eni od
naslednjih sej
• Najdaljše vlečenje vrvi – problem vrvi, ki bi zdržala takšno »maso« in v ceni
nakupa vrvi
4. Člani strokovnega sveta za mladino so na koncu določili tudi datum naslednje seje in
sicer bo to v SREDO, 15.5.2013 ob 20h v pisarni direktorja.

Seja je bila zaključena ob 21:30.
Zapisala:
Ana Lušina

VD predsednik strokovnega sveta za mladino
Matej Markelj, l.r.

