STROKOVNI SVET ZA MLADINO
DATUM: 20.1.2015

ZAPISNIK 15.
DEJAVNOSTI

REDNE

SEJE

STROKOVNEGA

SVETA

ZA

MLADINSKE

ki je bila v sredo, 14. januarja 2015 ob 20.00, v prostorih direktorja Javnega zavoda
Ratitovec .
Vabljeni:
- člani Strokovnega sveta za mladinske dejavnosti,
-

Gregor Habjan, direktor JZR

-

Martina Logar, Eva Tolar, Nejc Bobar

Prisotni:
Matej Markelj, Gregor Habjan, Eva Tolar, Andrej Vrhunc, Ana Lušina, Nejc Bobar, Irma
Mediževec, Martina Logar
Odsotni:
Boris Benedičič, Klemen Kavčič, Jure Mesec
Matej Markelj je vse navzoče na začetku lepo pozdravil in predlagal spremembo dnevnega
reda in sicer:
Popravljen dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Predstavitev črpanja sredstev za mladinske dejavnosti občine Železniki in pravila za
deljenje (60%, 40%) ter predstavitev popravkov prijavnega obrazca in obrazca za
poročila.
3. Pregled za nazaj ob koncu mandata 2011-2015
4. Pregled zapisnika prejšnje seje
5. Pregled pogojev za razpis na Uradu za mladino.
6. Razno
Sklep št.48: Popravljen dnevni red je bil soglasno sprejet.
K točki 2:

Pri predstavitvi črpanja sredstev in pravil deljenja je ga. Martina Logar povedala, da je bilo
deljenje sredstev 60% - programi (6.578 €) in 40% projekti (4.385 €) pri razpisu, kot tudi pri
poročilih upoštevano. Vsa sredstva so se porabila in pravilno porazdelila.
Poročila so po večini že vsi oddali le MS mora do 20.1. k poročilu priložiti še potrebne
račune. (če tega ne bodo storili, bodo pridobljena sredstva morali vrniti).
Dodala je še, da je v proračunu za leto 2015 dodano 2500 € za mladinske dejavnosti (že v
drugem branju). Za ta sredstva bo potrebno podati oprijemljivo poročilo – terminski plan
aktivnosti, lista prisotnosti,…
Ga. Martina je še dodala, da je ga. Cirila Tušek povedala, da glede sredstev za mlade ni
problema in bo tudi občina še kaj dodala, če se bo le delalo in bo zadeva tekla naprej…
V nadaljevanju je Andrej predstavil popravke prijavnega obrazca in obrazca za poročila
razpisa za mladinske dejavnosti Občine Železniki.
Gregor je podal predlog, da bi v bodoče za prijavni obrazec in obrazec za poročila izdelali
aplikacijo – lažja oddaja (kot razpis Urada za mladino).
Po predstavitvi in razpravi so prisotni soglasno sprejeli sklep:
Sklep št.49: Strokovni svet za mladinske dejavnosti sprejme predlagana obrazca za
prijavo in poročilo na razpis občine Železniki za mladinske dejavnosti v predlagani
obliki.
K točki 3:
Najprej je Ana predstavila učno pomoč oz. dela za šolo v MCŽ od torka do četrtka. Povedala
je da precej otrok prihaja v MCŽ . Nekateri se družijo, igrajo play station, so na računalnikih,
nekaj pa je takih, ki pridejo pisati domačo nalogo oz. pridejo na uro učne pomoči…
V nadaljevanju so prisotni ugotovili, da se je v zadnjem letu v MCŽ precej dogajalo in da bi
bilo v nadaljevanju potrebno aktivnosti še nekoliko povečati – stalno se mora nekaj dogajati.
Martina je podala predlog sodelovanja z upokojenci…prenos znanja starejši – mlajši.
Matej je dodal, da moramo biti zadovoljni, če bo MCŽ vsaj eno leto še stabilno deloval, v
današnjih okvirih, potem pa se bo videlo kako naprej…

K točki 4:
Na zapisnik prejšnje seje ni bilo pripomb.
K točki 5:
Pri tej točki je Gregor povedal, da se je JZR na razpis Urada za mladino že prijavil (1 teden
dela). Povedal je da se je prijavni obrazec precej spremenil (poudarek na mladini in ne na
otrocih) in da bo v primeru da bo prijava uspešna v poročilih potrebno biti precej izčrpen…
(lista prisotnosti, fotografije, računi,…)

Povedal je tudi da se je z denarjem pridobljenem na lanskem razpisu kupilo 5 prenosnikov, ki
čakajo na predajo v uporabo.
K točki 6:
Gregor je povedal, da v začetku leta SSMD mora potrditi letni program…
Po pregledu letnega programa, so ga člani strokovnega sveta za mladinske dejavnosti
soglasno potrdili in sprejeli sledeči sklep
Sklep št.49: Strokovni svet za mladinske dejavnosti soglasno potrjuje Letni program
občine Železniki za leto 2015.
Na koncu zadnje seje tega mandata se je Matej vsem skupaj zahvalil za sodelovanje in za
njihovo delo.
Prav tako se je vsem prisotnim zahvalil tudi Gregor, še posebej Mateju. Dodal je še, da jih je
MCŽ povezal in združil – prej te možnosti ni bilo. Z odprtjem MCŽ so tudi seje postale precej
bolj zanimive, ker so se vedno imeli o čem pogovarjati.
Svet zavoda bo v začetku februarja razpisal razpis za nov strokovni svet in upa, da bodo
predlagani primerni kandidati, ki bodo resni in pripravljeni delati.
Ostaneta Ana in Matej, novih (lahko tudi »starih«) pa bo 5 članov.
V imenu tabornikov se je zahvalila tudi Eva, ki je kot predstavnica tabornikov lahko prihajala
na seje in podala tudi kako pripombo, pohvalo, predlog,..
Na koncu je še Irma podala svojo zahvalo in dodala, da ji ni škoda časa, ki ga je presedela na
sejah, ker se je precej naredilo za mlade…
Seja je bila zaključena ob 21:30.

Zapisala:
Ana Lušina

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

