STROKOVNI SVET ZA MLADINO
DATUM: 04.04.2014

ZAPISNIK 10.
DEJAVNOSTI

REDNE

SEJE

STROKOVNEGA

SVETA

ZA

MLADINSKE

ki je bila v ponedeljek, 31. marca 2014 ob 19.00, v prostorih Mladinskega centra Železniki.

Vabljeni:
- člani Strokovnega sveta za mladinske dejavnosti,
-

Gregor Habjan, direktor JZR

-

Administratorji in animatorji MCŽ

-

Izvršni odbor KŠSD

-

Eva Tolar

Prisotni:
Matej Markelj, Jure Mesec, Ana Lušina, Laura Benedičič, Anja Pintar, Tinka Benedik,
Klemen Kavčič, Urban Dolenc
Odsotni:
Boris Benedičič, Uroš Šinkovec, Eva Tolar, Irma Mediževec, Andrej Vrhunc, Gregor Habjan
Matej Markelj je vse navzoče na začetku lepo pozdravil in obrazložil, da se je strokovni svet
odločil, da se skliče seja na katero se povabi tudi administratorje in animatorje MCŽ in izvršni
odbor KŠSD, da bodo tudi oni vedeli o čem je govora na sejah in kako so v to vpeti oni.

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

Potrditev dnevnega reda
Predstavitev dela Strokovnega sveta za mladinske dejavnosti JZR
Predstavitev namena in cilja programa MCŽ
Pobude in vprašanja
Razno

K točki 1:

Sklep št. 37 : Dnevni red je bil soglasno sprejet.
K točki 2:
Matej Markelj je najprej povedal, kaj je strokovni svet za mladinske dejavnosti , kako je
sestavljen, kaj je njegovo delo,... V nadaljevanju je predstavil vse dosedanje seje strokovnega
sveta .
Povzetek:
Strokovni svet za mladinske dejavnosti je pod organ Sveta JZR. Dolžnost strokovnega sveta
je ugotavljanje potreb in problemov mladih v naši občini. Mandat SS za mladinske dejavnosti
velja 4 leta. V zadnjem letu smo začeli bolj aktivno sestankovati. Naši poglavitni cilji so bili:
Pripraviti strategijo razvoja na področju mladinskih dejavnosti v Občini Železniki. Zagotoviti
prostor, kjer se bo mladina lahko aktivno udejstvovala in uresničevala svoje
želje po razvoju. Pomagati mladini pri organizaciji določenih dogodkov, jim stati ob strani in
jih spodbujati k zdravem načinu življenja. Omogočiti jim razvoj in vključevanje v smeri vseh
treh zgoraj omenjenih področij, kjer se bo lahko vsak našel. Naš cilj je, da omogočimo
mladini enakovredno umestitev s svojim delom, z novimi produkti v občinski okoliš in da v
svoje delo čim bolj vključujejo in pripravljajo aktivnosti za osnovnošolske ali še mlajše
otroke!
• Zagon rednega programa v MCŽ
o Pregled trenutnega stanja
o Predajanje dela na KŠSD
o Ugotavljanje zasedenosti KŠSD
o Pregled delovanja somišljenikov iz Škofje Loke
 Podpora občine
 3 centri
 Odpiranje vprašanj o problematiki
 Zaposleni preko javnih del ali kar redno
o Ugotavljanje potreb in zmožnosti našega kraja
o Pridobivanje interesentov in izvajanje uvodnih sestankov
o Sestavljanje programa
o Izvajanje programa
o Pridobivanje sredstev na podlagi izvedenega in planiranega programa
o Pridobivanje pogajalske moči na Občini
o Pridobivanje dodatnih sredstev za izvajanje programa in za pomoč društvom iz
Občine in ostalih razpisov
o Pridobiti predstavnika na občini za mladino
o Pridobitev zaposlenega, ki bi se ukvarjal s problematiko mladih
• Zagon in obnova delovanja SS za MD
• Prijava na državne in regionalne razpise
• Birokratski postopki

K točki 3:
Namen in cilj Mladinskega centra je izvajati program, kjer bi se mladi lahko izobraževali,
zabavali, kvalitetneje preživljali prosti čas in podobno.
Jure je glavni koordinator – zbira dogodke, objavlja dogodke, priskrbi material za dogodke,
koordinira administratorje, usklajuje stvari s KŠSD
Na prejšnji seji smo se domenili, da bo program za naslednji mesec objavljen najkasneje do
25. tekočega meseca, torej dogodki morajo nujno biti potrjeni do 15. v mesecu.
Jure je dodal, da je bil njegov namen, da v MCŽ dejavnosti izvajajo vsa mladinska društva v
občini.
Podan je bil predlog, da se dogodke KŠSD oglašuje tudi na seznamu oz. mesečnem programu
za MC. Od organizatorja se seveda zapiše KŠSD. Podan je bil tudi predlog, da bi program
skušali tiskati v A3 formatu, čim bolj pisano in zanimivo – administratorji…
Klemenu se ideja zdi dobra, zato je njegova naloga, da na sestanku na to temo sprejmejo
sklep.
Odprtje mladinskega centra med počitnicami; Vsi prisotni so se strinjali, da bi bilo fino, če bi
bil mladinski center med poletnimi počitnicami odprt vsak dan, vendar je Klemen dodal da ne
na stroške KŠSD.
Anja je imela predlog, da bi v primeru zaprtja bifeja na bazenu zaradi rekonstrukcije možnost,
da bi natakarice-študentke prevzele delo – odprtje MCŽ – plačilo !?
Prisotni so se pogovarjali kaj bi se še dalo organizirati, kakšne delavnice, družabne igre,
aktivnosti v naravi- z zbirnim mestom v MCŽ.
K točki 4:
Vsak od prisotnih je tudi povedal kako se njemu zdi program oz. delo v MCŽ in kaj bi se še
dalo organizirati…
Matej in Tinka sta prišla na idejo, da bi skupaj v prihodnosti enkrat organizirala delavnico na
dramskega krožka, ki bi trajala več tednov… za zaključek bi se mogoče naučili neko kratko
igro oz. skeč, ki bi jo potem predstavili na kaki prireditvi v šoli….
Anja bi organizirala izlet v Gardaland, vendar bi se najprej pozanimala, če bi jih dobila vsaj
15, ker bi šele v tem primeru začela z oglaševanjem…
Podan je bil tudi predlog za organizacijo kakega izleta za otroke skupaj s starši – npr. Ogled
razstave dinozavrov v Volčjem potoku,…
Laura je povedala, da ima trenutno precej časa in če kdo kaj rabi naj ji pove in bo po svojih
močeh pomagala (plakati,…)
Laura je opozorila, da je zasledila dva različna urnika uradnih ur v MCŽ, zato je v vseh
medijih potrebno preveriti urnik in ga popraviti.
Podala je tudi predlog, da bi se zmenila s šolo, da bi v MC naredili razstavo slik ali izdelkov
osnovnošolcev…
Administratorji imajo kar precej idej kaj bi se še lahko organiziralo… Če idej komu zmanjka
naj jih poišče na spletu – MCŽ Ajdovščina, Maribor,…

Prisotni so se dogovorili, da Matej na facebooku ustvari zaprto skupino izvršnega odbora
mladinskega centra.
Podan je bil tudi predlog, da naj bi Matej in Tinka na seji KŠSD predstavila delo in plane
mladinskega centra.
K točki 5:
Pod točko razno so se prisotni dogovarjali o aktivnostih v mladinske centru med
prvomajskimi počitnicami. Za enkrat so znani naslednji dogodki (za ostale dni bo potrebno
program zapolniti)
18.4. barvanje pirhov KŠSD
26.4. fotoorientacija – Taborniki
27.4. drinkopoli
28.4. spomladanske delavnice
29.4. spomladanske delavnice
30.4. gledališka predstava – pravljični junaki ob 18h
30.4. kresovanje
Podana je bila tudi pripomba da v bodoče poskušamo čim manj »skakati« drugim v besedo.
Ko nekdo zaključi ima besedo naslednji.
Seja je bila zaključena ob 21:30.

Zapisala:
Ana Lušina

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

