STROKOVNI SVET ZA MLADINO
DATUM: 15.5.2013

ZAPISNIK 3.
DEJAVNOSTI

REDNE

SEJE

STROKOVNEGA

SVETA

ZA

MLADINSKE

ki je bila v petek, 15. maja 2013 ob 20.00, v pisarni direktorja Javnega zavoda Ratitovec.

Vabljeni:
- člani strokovnega sveta za mladinske dejavnosti
- Gregor Habjan – direktor Javnega zavoda Ratitovec
Prisotni:
Irma Mediževec, Ana Lušina, Matej Markelj, Andrej Vrhunc, Gregor Habjan, Matija Šturm,
Boris Benedičič
Odsotni:
Eva Tolar, Uroš Šinkovec
K točki 1:
Predlog dnevnega reda :
1. Potrditev dnevnega reda
2. Pregled zapisnika prejšnje seje
3. Pregled uresničenih nalog iz prejšnje seje
3.1. Direktor pregleda status glede sofinanciranja organizacij
3.2. Društva pripravijo sezname virov
3.3. Predstavitev idejnih prostovoljcev
4. Zasnova strategije MCŽ
5. Razno

Sklep št. 12: Dnevni red je bil soglasno sprejet.
K točki 2:
Na zapisnik prejšnje seje ni bilo pripomb, nekaj točk iz prejšnje seje pa se je dodatno
obravnavalo še na tej seji.

Sklep št. 13: Zapisnik prejšnje seje je bil soglasno sprejet.
K točki 3:
3.1

Direktor Gregor Habjan je pri tej točki povedal, da je preveril ali je pridobitev statusa
upravičenosti do sofinanciranja organizacij na področji mladinskih dejavnosti še
potrebna. Status ni več potreben, vendar pa Javni zavod Ratitovec v primeru
kandidature za ta sredstva mora imeti neko »podporo« mladine oz. strategijo kdo je
vključen v program, kaj se bo delalo, kdaj bo to potekalo, zakaj… potrebna je
obrazložitev.
Razpis za leto 2014 bo potekal nekje do konca februarja in do takrat je potrebno
zasnovati koncept za prijavo na ta razpis. (Matej, Gregor, Andrej ) Prijava se bo delala
na osnovi mladinskega centra. (Pripraviti je potrebno razpored dela oz. razpored
dejavnosti v MC… V primeru organizacije programa se društvu oz. prostovoljcem
poplača materialne stroške, ki bodo nastali z izvedbo le tega)
Podan je bi predlog da bi program za MC za prijavo na razpis sestavili že v jesenskih
mesecih (oktober, november).

3.2

Seznami virov, ki so jih pripravili člani strokovnega sveta:
• napovednik.com
• zveza škis
• movit.si
• MSLS (Mladinski svet lokalnih skupnosti)
• MSS (Mladinski svet Slovenije)
• Mladinski-ceh.si
• Socialna akademija
Matej Markelj je podal željo, da bi zbrali seznam vseh društev s kontakti (kontaktna
oseba, kontaktni e-mail ,… ) v občini Železniki, ki imajo med člani tudi mlade, da bi
jim vsake toliko časa lahko npr. administrator v MC poslal e-mail z koledarjem
prireditev in aktivnosti za mlade.
Pojavila se je dilema, ali je smiselno e-maile pošiljat vsem društvom.
Če bi dobivali pošto le iz parih naslovov je še OK, problem je če bi vsa društva e-maile
pošiljala vsem društvom – »bombardiranje« z e-pošto…
Na Javnem zavodu Ratitovec baza društev že obstaja, zato naj Ana Lušina seznam s
kontakti pošlje predsedniku sveta zavoda Mateju Marklju.
Gregor Habjan je povedal, da se bo po vsej verjetnosti kupilo aplikacijo koledar
prireditev. Vsako društvo bo dobilo up. ime in geslo in društva bodo dogodke lahko
sama objavljala v koledarju – vse informacije bodo zbrane na enem mestu. Koledar bi
ljudje oblikovali sami – podobno kot i-google.
V tem primeru bo potrebno društva spodbuditi da bodo koledar uporabljala…ljudem pa
ga bo potrebno priljubiti ne vsiliti.
Koledar bo ažuren toliko, kot bodo ažurna društva.

3.3

Predstavitev idejnih vodij:

Pri tej točki člani niso prostovoljcev poimenovali poimensko temveč je bilo govora o
društvih oz. organizacijah, ki bi lahko kakšno stvar organizirala ali predstavila v MC.
Npr. RD Alples, LAS, MTB Železniki, Modelarji (modelarsko društvo ČUK), KUD
France Koblar, Damjano Šmid …
Gregor Habjan se bo na občini pri Martini Logar pozanimal, kdo lahko pozove LAS k
boljšemu delovanju ( ali je to občina ali ga lahko strokovni svet za mladino).
Podan je bil predlog, da se LAS pozove, če bi v prostorih MC-ja organizirali kakšno
predavanje ali okroglo mizo (na temo alkohol, droge, druge odvisnosti,…)
Društva bi bilo potrebno pozvati, naj pripravijo predstavitve z možnostjo vpisa novih
članov (ali kaj podobnega)
Prav tako, bi v MC lahko povabili tudi kakšnega fotografa – (strategija MC) v Selški
dolini je ogromno odličnih fotografov kot so: Andrej Tarfila, Domen Dolenc, Sandi
Čufar, Tine Benedičič, Dare Sintič, Boštjan Gartner,…,
V mladinskem centru se je oglasila tudi Brigita Šturm, ki bo tam 1-krat na teden 10
tednov imela predavanje na temo zdravo življenje.
Cilj te točke pa je: pridobiti čim več prostovoljcev, ki bi pripomogli k kvalitetnejšemu
delovanju mladinskega centra.
K točki 4:
Ker so člani polni idej, kako bi MC lahko deloval kvalitetnejše, bo v kratkem potrebno
»zapisati« strategijo MC.
Podan je bil predlog, da bi MC imel koordinatorja, ki bi vodil skupino npr. petih
prostovoljcev (članov različnih društev ), ki še imajo toliko prostih ur in volje, da bi bili
pripravljeni pozivati društva in prostovoljce k delovanju v mladinskem centru (delavnice,
okrogle mize, predavanja,…)
Podan je bil tudi predlog, da bi v mladinskem centru takšni administratorji, ki bi bili
pripravljeni v tistem času samostojno izvesti ali pa organizirati npr. 2-urno delavnico.
Gregor Habjan je povedal, da kot koordinatorja vidi Mateja Marklja. Matej je povedal, da ne
ve, če ima toliko volje, oz. prostega časa da bi to prevzel.
Drugi predlog pa je bila Tinka Benedik, glede na njeno stroko bi bil to odličen posel zanjo…
V bodoče ji bo potrebno »zgodbo« predstaviti, da bi mogoče zadevo prevzela.
Mateja je dodatno zanimalo kakšno vlogo pa ima potem strokovni svet.
Gregor: Strokovni svet za mladinske dejavnosti mladim pomaga z idejami, podaja pobude,
strategije….
Razvila se je razprava okrog koordinatorjev in prostovoljcev…
Podana je bila ideja, da bi bilo glavnega koordinatorja najbolje zaposliti preko javnih del.
Gregor Habjan se bo na občini pozanimal kako je z zaposlitvijo preko javnih del, ali bi bilo
koordinatorja mogoče tako zaposliti ali ne.
Po daljši razpravi na to temo, so člani soglasno sprejeli sledeči sklep:

Sklep št. 14: Predstavniki društev na sestankih predstavijo ideje strokovnega sveta za
mladino svojim članom.
K točki 5:
1. Gregor Habjan je še enkrat povedal, da bi od društev mladih rad dobil kakšno poročilo
o delu in pozval prisotne, naj na to ne pozabijo.
2. Na dnevni red naslednje seje se uvrsti pregled občinskega pravilnika o sofinanciranju
mladinskih dejavnosti.
3. Ker naj bi strokovni svet vseboval 9 članov, (trenutno jih je 8), bo potrebno podati
predloge za še enega člana… Direktor JZR Gregor Habjan je dodal, da bi mogoče s
predlogi počakali do predstavitev idej članom društev, ker bi mogoče kak član
kakšnega društva prevzel vlogo koordinatorja v MC in bi ta oseba potem tudi član
strokovnega sveta za mladino.
4. Člani strokovnega sveta za mladino so na koncu določili tudi datum naslednje seje, ki
bo v SREDO, 12.6.2013 ob 20h v pisarni direktorja in sestavili predlog dnevnega
reda : 1. Aktivnosti v MC med počitnicami (povabilo Damjane Šmid, predlog
dogodkov – delavnice (v dopoldanskem času))
2. Pregled pravilnika o sofinanciranju mladinskih dejavnosti
3. Razno
Seja je bila zaključena ob 22:15.
Pripis: Med tem se je Gregor Habjan že pozanimal na občini za zaposljivost koordinatorja
preko javnih del in je dobil sledeči odgovor:
Glede na to, da smo v občini dobro zaposljivi, občina za javnega delavca mora zagotoviti
50% plače, kar glede na izobrazbo pomeni okrog 600 €, kar pa je v teh časih žal preveč.

Zapisala:
Ana Lušina

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

