STROKOVNI SVET ZA MLADINO
DATUM: 06.03.2014

ZAPISNIK 9.
DEJAVNOSTI

REDNE

SEJE

STROKOVNEGA

SVETA

ZA

MLADINSKE

ki je bila v torek, 4. februarja 2014 ob 19.00, v pisarni direktorja Javnega zavoda Ratitovec.
Vabljeni:
- člani strokovnega sveta za mladinske dejavnosti
- Gregor Habjan – direktor Javnega zavoda Ratitovec
- Eva Tolar
Prisotni:
Irma Mediževec, Ana Lušina, Matej Markelj, Gregor Habjan, Andrej Vrhunc, Jure Mesec
(19:30).
Odsotni:
Boris Benedičič, Uroš Šinkovec, Andrej Vrhunc, Eva Tolar
K točki 1:
Predlog dnevnega reda :
1. Potrditev dnevnega reda
2. Pregled zapisnika prejšnje seje
3. Pregled rezultatov ankete učencev osnovne šole Železniki
4. Pregled delovanja mladinskega centra
5. Potrditev letnega programa mladinskih dejavnosti v Občini Železniki za leto 2014
6. Kontakt z Natašo Zavrl
7. Razno
K točki 1:
Sklep št. 31 : Dnevni red je bil soglasno sprejet.

K točki 2:
Na zapisnik prejšnje seje ni bilo pripomb.
Sklep št. 32: Zapisnik prejšnje seje je bil soglasno potrjen.
K točki 3:
Pregled ankete, ki se je izvajala v osnovni šoli Železniki med vsemi oddelki 6. , 7. , 8. ,in 9.
razreda.( 256 učencev).
Rezultati ankete so v prilogi.
Po pregledu rezultatov ankete so se člani odločili, da bi anketo ponovili v istem obdobju
prihodnje leto, z namenom da bodo videli ali se je v enem letu kaj spremenilo… Zato so
soglasno sprejeli sledeči sklep:
Sklep št. 33: V decembru 2014 se anketa na predmetni stopnji OŠ Železniki ponovi.
K točki 4:
V mladinskem centru so se z januarjem začele izvajati dejavnosti. Mesečni program
mladinskega centra je izobešen na oglasni deski v šoli, v športni dvorani, na vratih MCja,dostopen pa je tudi na facebook strani MC Železniki, JZR in na spletni strani JZR….
Člani so se dogovorili, da ko je program enkrat zunaj, naj bo čimmanj popravkov. Če kdo od
animatorjev naleti na problem, naj pokliče Jureta, da zadevo uskladita, …
Dogovorili so se tudi, da bodo programi za prihodnji mesec objavljeni najkasneje do 25.
tekočega meseca.
Ugotovili so da še vedno precej otrok ne ve, da MC obstaja oz. precej otrok ne ve kje MC je
še manj pa jih ve, kaj se v njem dogaja….
Dogovorili so se da se reklamo v Ratitovških obzorjih ponovi tudi v prihodnji številki.
Irma je podala predlog, da bi delavnice izvajali na iste dneve v tednu… npr. prioritetno ob
ponedeljkih in petkih.
Otroci so izrazili željo, da bi v organizirali ples…kot druženje.
Irma naj se pozanima kdo od »devetčkov« bi vrtel glasbo…
Potreben pa bo nadzor tudi pred MC-jem (alkohol, cigareti…)
Prav tako so se pogovarjali o programu med počitnicami - vsak dan aktivnosti. Dogovorili so
se, da bo program za prvomajske počitnice objavljen naknadno ne hkrati s programom za
april…
Direktor JZR je dodal, da se bo pogovoril z Katjo Mohorič Bonča in Natašo Habjan iz
muzeja, da bi tudi ob ponedeljkih in sredah imeli dodatne ure učne pomoči oz. da bi MC
odprt tudi ob ponedeljkih in sredah po pouku…

Člani so bili mnenja, da administratorji in animatorji niso dovolj vključeni v strokovni svet –
oz. na strokovnem svetu se dogovarjamo kaj in kako naj administratorji delajo….. Zato so se
dogovorili, da bi naslednja seja v mladinskem centru , zraven pa se povabi še administratorje
in animatorje oz. izvajalce programa.
Sklep št. 34: Na naslednjo sejo, ki bo v ponedeljek, 31.3.2014 se povabi tudi
administratorje in animatorje Mladinskega centra Železniki.
K točki 5:
Pregled in sprejem letnega programa za mladinske dejavnosti.
Sklep št. 35: Člani so soglasno sprejeli letni program za mladinske dejavnosti.
Gregor je v pogovoru z Jano Jemec iz Davče izvedel, da njih sprememba pravilnika ne moti,
ker se bodo na razpis prav tako lahko prijavljali.
Zato so člani soglasno sprejeli popravek pravilnika za mladinske dejavnosti (glej tudi prilogo)
 V 4. členu, četrti odstavek se med tretjo in četrto alinejo doda nova alineja
Inštrukcije
 V 4. členu odstavek sedem se črta zadnja alineja
omogočanje boljšega poznavanja mladih.
 V 6. členu se tretja in četrta. alineja črtata
- mladinski center, registriran kot nevladna organizacija, ki opravlja dejavnost
mladinskega centra ter ima za ustanoviteljico ali soustanoviteljice občino,
- nevladna organizacija, ki opravlja dejavnost mladinskega centra,
in se napiše nova
nevladna organizacija s sedežem v Občini Železniki, ki opravlja dejavnost
mladinskega centra Železniki
 V 6. členu se peta alineja črta
ter pravne osebe in organizacije, ki se ukvarjajo z mladimi na področju občine
Železniki.
 V 7. členu se drugi splošni pogoj po novem glasi
vlagatelj mora imeti najmanj 25 članov/članic (ne velja za mladinski svet,
mladinski center in JZR) v starosti od 6. do 29. leta (ne velja za mladinski svet,
mladinski center in JZR)
 Na koncu 7. Člena se doda dodatni pogoj
- s posameznim programom, projektom oziroma prireditvijo s področja mladinskih
dejavnosti lahko posamezni izvajalci kandidirajo za sredstva iz občinskega proračuna
le na enem javnem razpisu Občine Železniki v tekočem letu.
 V 4. Točki se spremeni naslov PREDHODNE IN KONČNE ODLOČBE v
PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Sklep št. 36: Člani so soglasno sprejeli popravek pravilnika za mladinske dejavnosti.

K točki 6:
Sestanek z Natašo Zavrl in Danico Bradeško.
Sestanek je uspel, obe sta zainteresirane za program MC-ja. Domenili so se, da jima Gregor
mesečno pošilja program, onidve pa ga bosta obesili na oglasne deske. Prav tako sta že dali
pobudo razrednikom, da pri razrednih urah pridejo na ogled MC-ja. Trije osmi razredi so to
tudi že storili.
Podan je bil tudi predlog, da bi v šoli izobešali program velikosti A3 – bolj zanimivo za
branje pri osnovnošolcih.
K točki 6:
Razpis:
Prijavo na razpis je direktor Gregor Habjan izpolnil in oddal. Sicer je malo v dvomih
ali bo uspešna… Za prihodnje leto bo potrebno za prijavo pripraviti precej prej in se
povezati še z Loškimi mladinskimi centri (MC Podlubnik, MC CSD, MC Familija),
ker bi potem imeli veliko večje možnosti…
• Klubu študentov Selške doline se poda pobudo, naj uredijo spletno stran…!
• Predlogi za člane sveta zavoda – poziv naj bi mladinski svet poslal mladinskim
društvom, vendar nihče ni nič vedel o tem, zato je strokovni svet na občino posredoval
dva predloga – oba predlagana sta se s tem strinjala. Predlagana sta bila Irma
Mediževec in Matej Markelj
• Rop v mladinskem centru: Gregor Habjan je povedal, da vsak rop pomeni za
mladinski center boljša vrata in manjšo televizijo. Vprašljivo je kdo naj krije razliko
med ceno nove televizije in povrnjenega zneska zavarovalnice – dogovor KŠSD in
JZR.
Seja je bila zaključena ob 21:30.

•

Zapisala:
Ana Lušina

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

