STROKOVNI SVET ZA MLADINO
DATUM: 23.3.2016

ZAPISNIK 6.
DEJAVNOSTI

REDNE

SEJE

STROKOVNEGA

SVETA

ZA

MLADINSKE

ki je bila v torek, 22. marca 2016 ob 19.00, v prostorih direktorja Javnega zavoda Ratitovec .
Prisotni: Matej Markelj, Tinka Benedik, Irma Prevc, Nejc Bobar,
Habjan

Ana Lušina, Gregor

Vabljena: nova predsednica KŠSD Ajda Šmid
Odsotni: Boris Benedičič, Ajda Šmid – opravičila, Tanja Tolar,
Dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Pregled zapisnika prejšnje seje
3. Predstavitev nove predsednice KŠSD strokovnemu svetu
4. Ureditev izposoje opreme in prostora MCŽ
5. Predstavitev rezultatov nacionalnega razpisa mladinskih dejavnosti in njegove
posledice
6. Nadaljevanje pogovora o strategiji mladinskih dejavnosti
7. Razno
Ker se je Ajda Šmid opravičila, je predsednik Matej Markelj predlagal, da se točko 3. prestavi
na naslednjo sejo, poleg tega pa se dnevni red v celoti nekoliko spremenni…
Predlagal je sledeči dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev dnevnega reda
Pregled zapisnika prejšnje seje
Predstavitev kulturnega centra Bajta
Nadaljevanje pogovora o strategiji mladinskih dejavnosti
Pregled nad delom MCŽ
Predstavitev rezultatov nacionalnega razpisa mladinskih dejavnosti in njegove
posledice
7. Razno

K točki 1:

Sklep št. 6: 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.) REALIZIRANO – Damjana Šmid pride na
naslednjo sejo.
- Do naslednje seje bo Ana napisala grob osnutek oz. povzetek stvari kaj mladina v
občini Železniki že ima – analiza stanja
-

K točki 3:
Nekaj stvari o delovanju, namenu in željah o kulturnem centru Bajta je povedal vodja Aleš
Žumer.
Povedal je da društvo že več let (od leta 2007) deluje pretežno v svoji garaži, kjer organizira
razne koncerte, delavnice za otroke, ta prostor uporabljajo tudi glasbene skupine za vaje, …
Pred leti so imeli tudi potujoči kino…Skratka svoj dom daje v uporabo drugim…
Njegova vizija je poiskati nek dovolj velik prostor za ustvarjanje kulture – nekaj civilnega,
kjer bi v enem prostoru lahko delali več različnih stvari,… (npr. kulturni dom) Ko bi prišel v
ta prostor, bi pogledal kaj se takrat tam dogaja in bi obiskal tisto stvar, ki bi te zanimala (bi se
lahko dogajalo več stvari naenkrat)
Povedal je tudi, da se mu zdi da občina nameni premalo denarja za kulturo oz. za delo z
mladimi v takšni obliki kot to opravlja on, ker zadev ne poznajo.
Meni, da če bi pred leti ustanovljen mladinski svet občine Železniki opravljal svojo funkcijo,
bi bile zadeve že dolgo urejene…
K točki 4:
Nekaj ciljev 4. seje:
- 1 zaposlen v JZR za potrebe v MCŽ
- Več informiranja – objava dejavnosti, ki jih izvajajo mladinska društva, mladinski
center, JZR in ostali na straneh JZR in MCŽ. (organizirani kanali informiranja)
- Spodbujanje mladih k aktivnemu udejstvovanju v društvih.
Cilji 6. seje:
- dobiti prostor, kjer bi se združevala društva – center kulture, kjer bi se odvijali
programi za mlade – kulturni dom
- spodbujanje mladih v kvalitetno preživljanje prostega časa (FB delavnice v živo…da
se jih »odtrga« od računalnikov, mobitelov, video igric, televizije,…)

Za razvoj strategije se v bodoče mora oblikovati delovna skupina (Martina Logar, Aleš Ž,
Ana L, Gregor H., Matej M., predstavniki društev, … cca 10 oseb), ki se bo sestajala in s
skupnimi močmi napisala dobro in uporabno strategijo mladinskih dejavnosti OŽ.
K točki 5:
Točko 5 prestavimo na naslednjo sejo!
K točki 6:
Direktor javnega zavoda Ratitovec Gregor H. je povedal, da prijava na nacionalni razpis za
mlade s programom MCŽ ni bila uspešna – zbrali smo premalo točk.
Na sklep se je pritožil, vendar je malo verjetno, da bo MCŽ sredstva dobil.
K točki 7:
Pod točko razno ni bilo razprav.

Seja je bila zaključena ob 21:00.
Naslednja seja je predvidena za 10.5. 2016
Zapisala:
Ana Lušina

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

