STROKOVNI SVET ZA MLADINO
DATUM: 27.08.2014

ZAPISNIK 12.
DEJAVNOSTI

REDNE

SEJE

STROKOVNEGA

SVETA

ZA

MLADINSKE

ki je bila v torek, 26. avgusta 2014 ob 20.00, v prostorih direktorja Javnega zavoda Ratitovec
.

Vabljeni:
- člani Strokovnega sveta za mladinske dejavnosti,
-

Gregor Habjan, direktor JZR

-

Eva Tolar

Prisotni:
Irma Mediževec, Eva Tolar, Ana Lušina, Matej Markelj, Jure Mesec, Klemen Kavčič, Gregor
Habjan, Andrej Vrhunc,
Opravičili:
Boris Benedičič
Matej Markelj je vse navzoče na začetku lepo pozdravil.

K točki 1:
Predlog dnevnega reda :
1.
2.
3.
4.
5.

Potrditev dnevnega reda
Pregled zapisnika prejšnje seje
Poraba in namen sredstev iz razpisa
Izvajanje programa v času prenove plavalnega bazena
Razno

Sklep št. 41 : Dnevni red je bil soglasno sprejet.
K točki 2:

Na zapisnik prejšnje seje ni bilo pripomb.
K točki 3:
Matej je povedal, da se mu zdi smiselno, da bi strokovni svet za mladinske dejavnosti sprejel
sklep o porabi sredstev iz nacionalnega razpisa.
Po krajši razpravi so vsi prisotni soglasno sprejeli sledeči sklep:
Sklep št. 42 : Vsa sredstva, pridobljena iz nacionalnega razpisa se porabi za izvajanje
dejavnosti, materialne stroške, ki nastanejo z izvajanjem programa, in koordinacijo
programa mladinskega centra.
Ana je povedala, da je bil prvi del sredstev že nakazan. S tem denarjem se je plačalo dva
računa, ki jih je Klub študentov izstavil Javnemu zavodu Ratitovec.
Člani strokovnega sveta so se pogovarjali tudi, da bi denar iz razpisa procentualno porazdelili
med KŠSD, MS in JZR, potem pa bi vsak od njih pokril del stroškov, ki nastanejo z
izvajanjem programa, oz. bi denar porabili za posodabljanje opreme mladinske centra.
Po krajši razpravi kako in kaj z denarjem so soglasno sprejeli sklep:
Sklep št. 43 : Po odobritvi prijave na razpis, se strokovni vsako leto sproti domeni, za
kaj se bo denar porabil oz. kakšen delež in kakšne obveznosti kdo dobi.
Notranji dogovor za porabo že pridobljenih sredstev se glasi:
- Mladinski svet svoj del pridobljenih sredstev porabi za stroške programa MCŽ
(napotnice, računi,…)
- Klub študentov selške doline svoj del pridobljenih sredstev porabi za posodabljanje in
nakup nove opreme v MCŽ (prenosniki, projektor, printer,…)
- Javni zavod Ratitovec svoj del pridobljenih sredstev porabi za koordinacijo programa
in stroške nastale v zvezi s tem.
Vsi prisotni so enotnega mnenja, da tudi če v bodoče na razpisu ne bomo uspešni, program
Mladinskega centra mora potekati nemoteno, kljub temu da bodo mogoče posamezne
delavnice nekoliko manj kvalitetne na račun tega.
Mateja je zanimalo, če se z dogovorom o porabi sredstev vsi strinjajo in dobil odgovor
da se vsi prisotni z dogovorom strinjajo.
K točki 4:
Izvajanje programa MCŽ je bilo v času med poletnimi počitnicami in prenove bazena
okrnjeno. Z izvajanjem programa bomo nadaljevali takoj ko bo mogoče oz. ko bo možen
dostop do mladinskega centra.
Podan je bil predlog da se v septembru kaka stvar poizkusi izvesti v prostorih šole, kar bi bilo
lahko tudi neke vrste promocija.
Podan je bil tudi predlog, da Jure do 15. septembra skliče sestanek animatorjev, z namenom
sestave programa za oktober.

Gregor je za potrebe izvajanja programa ponudil tudi malo dvorano v popoldanskih urah in ob
sobotah (ples, …) .

K točki 5:
-

Na naslednji 13. seji se na dnevni red uvrsti tudi obravnavanje predloga, da se na
občino poda pobuda za povečanje kvote namenjene mladim v občini Železniki , oz. v
nadaljevanju tudi uvrstitev MCŽ v proračun.

-

Ostane iz prejšnjega zapisnika:
Na eni od naslednjih sej se pregleda obrazec za prijavo in obrazec za poročilo za
občinski razpis za mladinske dejavnosti, ker je nejasen in zapleten. (Različne možnost
pri prijavi oz. pri poročilu…. )

-

Gregor je vse prisotne povabil na 3. Igre JZR, ki so namenjeni predvsem mladim.
Dodal je še da je do naslednje seje zaželena priprava predlogov, kako ažurirati spletno
stran JZR zavihek MLADINA.

-

Podan je bil predlog za naslednjo sejo strokovnega sveta in sicer, torek , 21.10.2014
ob 19h v pisarni direktorja Javnega zavoda Ratitovec

Seja je bila zaključena ob 21:10.

Zapisala:
Ana Lušina

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

