
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STROKOVNI SVET ZA MLADINO 

DATUM: 10.6.2021 

 

ZAPISNIK 5. REDNE SEJE STROKOVNEGA SVETA ZA MLADINSKE 
DEJAVNOSTI 
 
ki je bila v torek, 1. junija 2021 ob 19.00, v prostorih direktorja Javnega zavoda Ratitovec . 
 
Prisotni: Nejc Bobar, Jera Šuštar, Mirjam Tolar, Gregor Habjan in Ana Lušina 
Opravičili: Matej Markelj 
Odsotni: Sara Luznar, Rok Kavčič, 
 
Dnevni red: 
 

1. Potrditev dnevnega reda  
2. Pregled zapisnikov prejšnjih sej  
3. Sestava skupine za pripravo strategije za mladino občine Železniki  
4. Pregled dela društev in mladinskega centra v času pandemije  
5. Razno  

 
K točki 1: 
 
Prisotni so dnevni red soglasno potrdili. 
 
K točki 2: 
 
Na zapisnike prejšnjih sej ni bilo pripomb.  
 
K točki 3: 
 
Prisotni so predlagali skupino za pripravo strategije za mladino občine Železniki. 
Predlagani člani so: 
Ažbe Galjot, Laura Rant, Mirjam Tolar, Uršula Bernik, Katarina Mohorič, Nataša Zavrl, 
Martina Logar, Gregor Habjan, Ana Lušina + predstavnik študentov, ki ga bodo imenovali 
naknadno.  
Skupina za strategijo se bo predvidoma prvič sestala v septembru. 
Podan je bil predlog, da se v strategijo vključi tudi pridobitev prostorov za posamezna 
društva. Poleg tega je bil podan tudi predlog, da naj bi bila osnova za strategijo obravnavanje 
dejavnosti za otroke, srednješolce, študente in mlade do 30 let. 
 
K točki 4: 



Pregled dela društev in mladinskega centra so prisotni preložili na naslednjo sejo SSMD. 
 
K točki 5: 
 
Mirjam je izpostavila, da občina mladim nad 25 let ne nudi prav veliko (neprofitna 
stanovanja,…) in zato mladi odhajajo drugam. 
 
Nejc in Mirjam sta izpostavila problem, ker društva oz. klubi nimajo primernih prostorov za 
skladiščenje rekvizitov in pripomočkov, ki jih potrebujejo za delovanje. Vsako društvo/klub 
bi potrebovalo vsaj cca 30 kvadratnih metrov prostora.  
Mladinski center je za druženje, sestanke, delavnice super, ni pa primeren za skladiščenje. 
 
V nadaljevanju je bilo govora tudi o razpisu za sofinanciranje mladinskih dejavnosti in da se 
občina ni odzvala na sklep da se razpisno obdobje prilagodi glede na šolsko leto. Trajalo naj 
bi od 1.9. (prejšnjega leta) do 31.8. (tekočega leta). To bi zelo olajšalo delo društvom pri 
prijavi na razpis in pri oddaji poročila, saj ima večina mladinskih društev svoje dejavnosti 
prilagojene glede na šolsko leto. 
Po natančnejšem pregledu zapisnika prejšnje seje so prisotni ugotovili, da je bil podan le 
predlog, ki ni bil podprt s sklepom.  
Zato so prisotni soglasno sprejeli sklep: 
 
 
Sklep št. 7: Razpisno obdobje za sofinanciranje mladinskih dejavnosti se prilagodi na 
šolsko leto, zato spremenimo obdobje 1.1. do 31.12. na obdobje 1.9. do 31.8. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20:15. 
 
Zapisala:      predsednik strokovnega sveta za mladino 
Ana Lušina      Nejc Bobar, l.r. 


