STROKOVNI SVET ZA MLADINO
DATUM: 9.4.2015
ZAPISNIK 1. REDNE KONSTITUTIVNE SEJE STROKOVNEGA SVETA ZA
MLADINSKE DEJAVNOSTI
ki je bila v sredo, 1. aprila 2015 ob 19.00, v prostorih direktorja Javnega zavoda Ratitovec .
Vabljeni:
- novoizvoljeni člani Strokovnega sveta za mladinske dejavnosti,
-

Gregor Habjan, direktor JZR

-

Edo Pohleven, predsednik sveta zavoda JZR

Prisotni: Matej Markelj, Irma Prevc, Tanja Tolar, Nejc Bobar, Ana Lušina, Boris Benedičič,
Edo Pohleven, Gregor Habjan
Opravičeno odsotni: Tinka Bebedik
Odsotni:
Predsednik Sveta zavoda JZR g. Pohleven je vse navzoče na začetku lepo pozdravil in
predlagal dnevni red s katerim so se vsi strinjali:
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Izvolitev predsednika in podpredsednika strokovnega sveta za mladino JZR
Plan dela 2015 – 2019
Vprašanja in pobude
Razno

Sklep št. 1: Dnevni red je bil soglasno sprejet.
K točki 1:
Po potrditvi dnevnega reda, je najprej prejšnji predsednik strokovnega sveta za mladinske
dejavnosti Matej Markelj predstavil delo predsednika…
Dodal je tudi, da v kolikor se vsi prisotni strinjajo, da je pripravljen še vedno opravljati
funkcijo predsednika SSMD.
Vsi prisotni so se s tem strinjali.

Matej Markelj je za podpredsednico predlagal Irmo Prevc. Tudi s tem predlogom so se vse
strinjali.
Sklep št. 2: Za predsednika Strokovnega sveta za mladinske dejavnosti je bil soglasno
izvoljen Matej Markelj, za podpredsednico pa Irma Prevc.
K točki 2:
G. Pohleven je besedo in vodenje seje predal novoizvoljenemu predsedniku.
Za začetek je direktor zavoda JZR Gregor Habjan predstavil novim članom delo strokovnega
sveta za nazaj.
Matej je povedal, da je strokovni svet in s tem MCŽ na občini na dobrem glasu, predvsem je
delo z mladino pohvalil predsednik odbora za družbene dejavnosti občine Železniki Leopold
Nastran.
Cilj strokovnega sveta za mladinske dejavnosti je delati v dobro vseh mladinskih društev ne le
mladinskega centra Železniki.
Predlog plana dela:
- mladinski center – vzdrževanje sedanjega stanja in nadgradnja,…
- pregled in potrditev letnega programa dela
- razpisi
- čim bolj slediti strategiji
K točki 3:
Pobuda:
Ker je glede MCŽ – koordinacije, vodenja delavnic, porabi denarja, črpanju oz. zahtevkih za
pridobitev denarja namenjenega mladim iz občine, ... še nekaj nejasnosti, so se prisotni
domenili, da se oblikuje delavna skupina MCŽ, ki bi se dobivala na ločenih sestankih v
sestavi: Irma Prevc, Tanja Tolar, Katja Podlipnik, Tinka Benedik, Jure Mesec, Matej Markelj,
Gregor Habjan in Ana Lušina.
Prvi sestanek bo v sredo, 15.4.2015 ob 19:00 uri v prostorih direktorja JZR
K točki 4:
Matej je povedal, da bi bilo dobrodošlo, da bi našli kakega študenta, ki bi bil pripravljen v
Ratitovških obzorjih pripravljen objavljati članke (intervjuji, raziskovalni članki,…) – Tanja
bo povprašala člane kluba študentov…
Tanja je dodala, da bi bilo potrebno privabiti več dijakov (V MCŽ so predvsem osnovnošolci
in študentje – dijakov ni).
KŠSD bo v juniju pred koncem šole v OŠ pripravil kratko predstavitev kluba.
Naslednja seja bo v sredo 10. Junija 2015 ob 20:00 v prostorih direktorja Javnega zavoda
Ratitovec.
Seja je bila zaključena ob 20:00.
Zapisala:
Ana Lušina

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

