STROKOVNI SVET ZA MLADINO
DATUM: 21.11.2019

ZAPISNIK 2.
DEJAVNOSTI

REDNE

SEJE

STROKOVNEGA

SVETA

ZA

MLADINSKE

ki je bila v sredo, 20. novembra 2019 ob 19.00, v prostorih direktorja Javnega zavoda
Ratitovec .
Prisotni: Nejc Bobar, Gregor Habjan, Ana Lušina, Sara Luznar, Jera Šuštar, Mirjam Tolar
Opravičeno odsotni: Rok Kavčič, Matej Markelj
Odsotni:
Sklepčnost: Prisotnih pet od sedem članov SSMD – sklepčnost je zagotovljena.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Potrditev dnevnega reda
Pregled za zapisnika prejšnje seje
Plan dela 2019 – 2022
Vprašanja in pobude
Razno

K točki 1:
Na začetku je predsednik Nejc Bobar vse prisotne pozdravil in predlagal popravek dnevnega
reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev dnevnega reda
Pregled za zapisnika prejšnje seje
Potrditev letnega programa za mladinske dejavnosti za leto 2020
Plan dela 2019 – 2022
Vprašanja in pobude
Razno

Sklep št. 4: Popravljen Dnevni red je bil soglasno sprejet.
K točki 2:

Na zapisnik prejšnje seje ni bilo pripomb
K točki 3:
Predsednik Nejc Bobar je prisotnim predstavil letni program za mladinskih dejavnosti za leto
2020. Prisotni so ga soglasno potrdili in sprejeli sledeči sklep:
Sklep št. 5: Člani strokovnega sveta so soglasno potrdili letni program za mladinske
dejavnosti za leto 2020
K točki 4:
Plan dela ostane tak, kot smo ga zapisali na prvi seji in sicer:
-

mladinski center – vzdrževanje sedanjega stanja in nadgradnja, oz. se ga poskuša še
bolj zapolnit z dogodki drugih društev
pregled in potrditev letnega programa dela
razpisi

K točki 5:
Mirjam je podala pobudo, da bi v bodoče pregledali prijavni obrazec in obrazec za poročila.
Zdi se ji da je še vedno preveč »zakompliciran«. Celotni razpis je potrebno poenostaviti.
Predlagala je da se na občino poda pobudo, da bi pripravili spletni prijavni obrazec in spletno
oddajo poročila. V današnjem času – času elektronike društva še vedno vse oddajajo v
papirnati obliki, poleg tega pa se ji zdi sporno da se mora oddajati sezname in liste prisotnosti
in fotografije (Kaj pa GDPR?)
Prisotni so bili enotnega mnenja, da bi do seznamov in fotografij dostopali le preko linkov, ki
bi jih posredovali poleg poročila.
Predenj bi se stvari popravljalo, bi bil potreben posvet z ostalimi društvi in predstavniki
občine (Martina, Valerija,…) ki bi podali svoje predloge za izboljšanje.
Na naslednji seji se bo pregledalo pravilnik, prijavne obrazce in obrazce za poročilo in se jih
po potrebi popravilo.
Podan je bil tudi predlog, da bi namesto od 1.1. do 31.12. razpis trajal npr. od 1.9 do 31.8.
Prisotni so se dogovorili tudi, da se vse zapisnike sej pošlje na občino (Martini Logar, Valeriji
Štibelj in Jolandi Pintar). Na koncu zapisnika se izpostavi in zapiše stvari, katere naj bi
obravnavali tudi na odboru za družbene dejavnosti.
Na občino se pošlje predlog za povečanje sredstev namenjenih mladini in sicer vsakih 5 let
10%. Poleg tega bi bilo dobro vedeti, kakšna je občinska strategija mladih – trenutno vse
poteka na prostovoljni bazi.
Naslednja seja bo v sredo, 15.1 ob 19h v pisarni direktorja (pregled pravilnika, prijavnih
obrazcev in obrazcev za poročila)

Stvari za katere menimo, da bi jih moral obravnavati tudi odbor za družbene dejavnosti:
- oddajanje fotografij in seznamov pri poročilih – GDPR (pravna podlaga)
- pobuda da se pripravi elektronski prijavni obrazec in elektronska oddaja poročil
(preko portala)
- občinska strategija mladih
- povečanje sredstev
- predlog, da bi namesto od 1.1. do 31.12. razpis trajal npr. od 1.9 do 31.8.
Seja je bila zaključena ob 21:10.
Zapisala:
Ana Lušina

predsednik strokovnega sveta za mladino
Nejc Bobar, l.r.

