STROKOVNI SVET ZA MLADINO
DATUM: 10.2.2016

ZAPISNIK 5.
DEJAVNOSTI

REDNE

SEJE

STROKOVNEGA

SVETA

ZA

MLADINSKE

ki je bila v torek, 23. januarja 2016 ob 19.00, v prostorih direktorja Javnega zavoda
Ratitovec .
Prisotni: Matej Markelj, Tinka Benedik, Irma Prevc, Nejc Bobar, Boris Benedičič, Ana
Lušina, Gregor Habjan
Odsotni: Tanja Tolar - opravičila,
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Potrditev dnevnega reda
Pregled zapisnika prejšnje seje
Ureditev izposoje opreme in prostora MCŽ
Strategija mladinskih dejavnosti v OŽ
Razno

Ker se je Tanja Tolar opravičila, je predsednik Matej Markelj predlagal, da se točko 3.
prestavi na naslednjo sejo…
Predlagal je sledeči dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Potrditev dnevnega reda
Pregled zapisnika prejšnje seje
Strategija mladinskih dejavnosti v OŽ
Razno

K točki 1:
Sklep št. 5: Popravljen dnevni red je bil soglasno sprejet.
K točki 2:
Na zapisnik prejšnje seje ni bilo pripomb.
Nekaj nerealiziranih točk iz prejšnje seje:
- Na naslednjo sejo Tanja Tolar prinese račune za stvari, ki so bile kupljene z denarjem
iz razpisa (tiskalnik, projektor, računalniki,…)

-

Na naslednji seji pregledamo popravke (točkovanje) pravilnika – ki jih ima Gregor na
računalniku
Ko se na seji sklene, da se na naslednjo sejo povabi kako osebo, se nekoga izmed
članov SSMD zadolži, da se to osebo dejansko tudi povabi. (Gregor pokliče Damjano
Šmid in sporoči njene odgovore.)

K točki 3:
Strategija razvoja mladine občine Železniki
Najprej bo Ana napisala grob osnutek oz. povzetek stvari kaj mladina v občini Železniki že
ima.
Nekaj ciljev napišemo že na tej seji, nato na vsaki naslednji seji stvar dopolnjujemo,…
V pomoč sta nam lahko Strategija razvoja turizma in Strategija razvoja kulture v občini
Železniki…
http://www.jzr.si/images/tinymce/datoteke/vabila%20Natasa/vabila2013/rp_strategija_turizem.pdf
http://www.jzr.si/images/tinymce/datoteke/vabila_katja/strategija%20razvoja%20kulture/rp_strategija_kultura.pdf

Izhodišča strategije razvoja mladine:
- začetki
- na kaj oz. kam se opiramo
- analiza stanja
- pomembne stvari
- geografsko
- infrastruktura (športni park, …)
- društva
- aktivnosti (s čim se ukvarjamo,…, povezovanje mladine z športom, kulturo,
turizmom, … , ponudniki,…)
- institucije izven občine
- prireditve
- prednosti
- slabosti (droge, alkohol, odmaknjenost,…)
- realizacija
- način organiziranosti mladine
- …
Nekaj ciljev 4. seje:
- 1 zaposlen v MSŽ
- Več informiranja – objava dejavnosti, ki jih izvajajo mladinska društva, mladinski
center, JZR in ostali na straneh JZR in MCŽ.
- Spodbujanje mladih k aktivnemu udejstvovanju v društvih.
- …
K točki 4:
Pod točko razno ni bilo razprav.
Predlog za naslednjo sejo SSMD: torek, 15.3.2016 ob 19h.

Seja je bila zaključena ob 21:00.

Zapisala:
Ana Lušina

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

