STROKOVNI SVET ZA MLADINO
DATUM: 15.12.2014

ZAPISNIK 14.
DEJAVNOSTI

REDNE

SEJE

STROKOVNEGA

SVETA

ZA

MLADINSKE

ki je bila v sredo, 10. decembra 2014 ob 19.00, v prostorih direktorja Javnega zavoda
Ratitovec .
Vabljeni:
- člani Strokovnega sveta za mladinske dejavnosti,
-

Gregor Habjan, direktor JZR

-

Eva Tolar in Nejc Bobar

Prisotni:
Matej Markelj, Jure Mesec, Gregor Habjan, Eva Tolar, Andrej Vrhunc, Ana Lušina, Nejc
Bobar, Irma Mediževec

Odsotni:
Boris Benedičič, Klemen Kavčič
Matej Markelj je vse navzoče na začetku lepo pozdravil in predlagal spremembo dnevnega
reda in sicer:
Popravljen dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Pregled zapisnika prejšnje seje
3. Kratka predstavitev našega dela na Odboru za družbene dejavnosti na občini Železniki
in zaprositev za sredstva v višini 2.500 € za izvajanje programa MC Železniki
4. Pregled pravilnika, obrazcev za poročila in prijavo na občinski razpis, kateri je
namenjen za mladinske dejavnosti in predlogi za spremembe
5. Razno
Sklep št.47: Popravljen dnevni red je bil soglasno sprejet.
K točki 2:
Na zapisnik prejšnje seje ni bilo pripomb.

K točki 3:
Matej je povedal, da je na odboru za družbene dejavnosti občine Železniki predstavil delo
Mladinskega centra.
Zastavil jim je tudi vprašanje, zakaj se niso nič odzvali na posredovana vprašanja in sklepe –
ni bilo konkretnega odgovora.
Povedali so mu, da pridobitev dodatnih 2500,00 € ne bi smel biti problem, vendar ne kot nova
proračunska postavka temveč kot transfer v Javni zavod Ratitovec (računi na JZR (seminarji,
izobraževanja (npr. 10 urni tečaj Francoščine,…), delavnice, Mercator, študentske
napotnice…)  zahtevek na občino).
Podan je bil predlog, da bi študente - animatorje plačevali za njihovo delo in sicer za dve
opravljeni uri bi dobili plačilo 5€ - (ena ura plačana 5 €, ena ura prostovoljstvo).
Pogoj za teh dodatnih 2500,00 € naj bi bil okvirni letni program (resnost).
Strokovni svet za mladinske dejavnosti ima možnost vpogleda, za kaj so se sredstva
porabila…
Prisotnim se je porajal dvom, da ko Tinke Benedik enkrat ne bo več, ne bo več delavnic (vsaj
ne več toliko)…
Zato bo potrebno dobiti cca 4 kandidatke oz. kandidate, ki bi bili pripravljeni prevzeti npr 2
dve-urni delavnici na mesec (cca 2 na teden).
Podan je bil tudi predlog, da se denar namenjen Las-u prestrukturira in se ga porazdeli med
ostale dejavnosti.?!

K točki 4:
Pri tej točki smo šli skozi pravilnik, prijavni obrazec in obrazec za poročila, ter prijavni
obrazec prilagodili pravilniku, obrazec za poročila pa prijavnemu obrazcu…
Pravilnik in točkovalnik ostaneta ista, člani SSMD so spremenili prijavna obrazca A in B, ki
sta priloga zapisnika in prilagodili poročila, ter popravke poslali referentki za mladinske
dejavnosti občine Železniki – ga. Martini Logar.
Podan je bil predlog, da bi podali pobudo, da bi razpis objavljen prej – ne šele maja, vendar je
vezan na proračun, tako da to ne bo mogoče.

K točki 5:
Člani strokovnega sveta za mladinske dejavnosti, so enotnega mnenja, da se na naslednjo sejo
povabi ga. Martino Logar, da bo prisotnim obrazložila kako so se črpala sredstva namenjene
mladinskemu sektorju in kako se upošteva deljenje sredstev 40% za projekte in 60% za
programe.
Do naslednje seje pa pričakujejo tudi komentar na popravke obrazca za prijavo in obrazca za
poročila občinskega razpisa za mladinske dejavnosti.
Predlog za naslednjo sejo SSMD: sreda, 14.1.2014 ob 19h v pisarni direktorja JZR.

Seja je bila zaključena ob 21:15.

Zapisala:
Ana Lušina

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

