STROKOVNI SVET ZA MLADINO
DATUM: 05.12.2013

ZAPISNIK 7.
DEJAVNOSTI

REDNE

SEJE

STROKOVNEGA

SVETA

ZA

MLADINSKE

ki je bila v ponedeljek, 2. decembra 2013 ob 20.00, v pisarni direktorja Javnega zavoda
Ratitovec.

Vabljeni:
- člani strokovnega sveta za mladinske dejavnosti
- Gregor Habjan – direktor Javnega zavoda Ratitovec
- Eva Tolar
- Matija Šturm
Prisotni:
Irma Mediževec, Eva Tolar, Ana Lušina, Matej Markelj, Andrej Vrhunc, Matija Šturm,
Gregor Habjan, Jure Mesec (20:15).
Odsotni:
Boris Benedičič, Uroš Šinkovec
K točki 1:
Predlog dnevnega reda :
1. Potrditev dnevnega reda
2. Pregled zapisnika prejšnje seje
3. Oblikovanje anket za osnovnošolce (po letih, kratka do 5 min)
4. Predstavitev predvidenega plana za zagon izvajanja programa v MCŽ (Jure)
5. Razno

Sklep št. 26: Dnevni red je bil soglasno sprejet.
K točki 2:
Na zapisnik prejšnje seje ni bilo pripomb.

Sklep št. 27: Zapisnik prejšnje seje je bil soglasno sprejet.

K točki 3:
Matej Markelj je glede ankete poklical ga. Alenko Bertoncelj in se pozanimal če bi bilo
mogoče pri urah računalništva izvesti anketo. Ga Alenka pravi da ni problema.
Direktor Gregor Habjan je predlog za anketo že imel pripravljen. Prisotni so anketo
pregledali, jo preoblikovali dopolnili s še nekaj vprašanji. Link do ankete je direktor poslal
vsem prisotnim, da jo bodo pregledali in podali pripombe, da gre potem v roku enega tedna
lahko v šolo.
K točki 4:
Predstavitev predvidenega plana za zagon izvajanja programa v MCŽ .
Jure Mesec je povedal, da mu je za sklic sestanka zmanjkalo časa, ker ima precej obveznosti,
sicer pa ima osnutek plana že pripravljen in zagotovo bo do januarja pripravljen v celoti…
Irma je Jureta vprašala, da glede na to da ga na prejšnji seji ni bilo strinja s stvarmi, ki smo
mu jih dodelili na prejšnji seji.
Jure se z napisanim strinja in tudi ideja da bi se povezali z OŠ se mu zdi dobra.
Andrej je podal mnenje, da se z delom mora pričeti čim preje. Pripravo plana bi bilo smiselno
pričeti tako kot smo se pogovarjali na prejšnji seji – sestanek z administratorji , društvi, Irmo,
Evo, Tinko, Ano,…
(Na eni od prejšnjih sej je bilo govora tudi o prostovoljcih programa Mepi, ki bi lahko vodili
kako dejavnost v MC-ju.
Na tej seji je bilo ponovno govora o tem, vendar se je nekaterim porajal dvom, da bi
osnovnošolci to lahko vodili (eno je pomoč v šoli pod budnim očesom učiteljev, drugo pa je
samostojno delo), zato je večina mnenja, da bi za takšno delo primerni dijaki oz. dijaki višjih
letnikov, ki so vključeni v program MEPI.)
Irma je dodala, da je pripravljena pomagati, vendar se ji zdi, da bi program že moral biti
napisan oz. ga je čim hitreje potrebno napisati, da se ga z januarjem lahko prične izvajati.
Ko bo program »štartal«, mora nemoteno potekati, …
Jure je še dodal, da bo do 15.12 program zagotovo napisan (4 – 5 aktivnosti na mesec ), ker
bo Mladinski svet 15.12 na občino podal predlog za sofinanciranje MC (preko JZR) v znesku
5000 €.
Matej je povedal, da bo verjetno potrebno dobiti še kakega administratorja za MC, ker imajo
dosedanje administratorke premalo časa.
Podan je bil predlog, da bi bilo potrebno dobiti izvajalce programov , ki bi bili zraven
pripravljeni opravljati še administrativna dela.(Dogovor z Matijem).
Podan je bil predlog da bi Jure tudi glavni administrator, vendar Jure meni da funkcija
predsednika Mladinskega sveta in glavnega administratorja ne gresta skupaj, ker je to preveč.

V nadaljevanju je bil dogovor, da bi bil Jure glavni koordinator v MC.
Jure in glavni administrator morala tesno sodelovati.
Glavni administrator bi na sestanke z administratorji vabil tudi Jureta – usklajevanje nalog,
časa…
Podan je bil tudi predlog, da bi bilo čim prej potrebno v MC-ju organizirati vsaj pomoč pri
učenju in domačih nalogah.
Jure je povedal da ima plan narediti sestanek najprej z administratorji, Irmo, Tinko, Evo,
Ano,… in sicer v ponedeljek, 9.12.2013 ob 20h v MC, v nadaljevanju pa še sestanek z
društvi, Lasom,…
Gregor je dodal, da bo on navezal stik z Natašo Zavrl in Katarino Primožič, jih povabil na
sestanek in jima predstavil ideje in načrte strokovnega sveta. Potem bi ju pa povabili na
sestanek, kjer bi stvari dorekli do konca.

K točki 5:
Jureta je zanimalo kako je s koledarjem – kje se je ustavilo.
Gregor je povedal, da koledarja za enkrat ne bo, ker je občina zablokirala investicije, Gre pa
za cca 1000 € - denar dobiti drugje…
Predlogi za naslednjo sejo :
• Prestavitve:
−
sestanek Jureta z administratorji, Irmo, Evo,Tinko, Ano,…
−
program mladinskega centra
−
sestanek z Natašo Zavrl
• Pregled rezultatov ankete
• Pregled pravilnika (na naslednji seji se pregleda pravilnik in se poda predlog za
popravke za sporne točke – še pred razpisom, še prej bi se bilo potrebno pozanimati
pri Jani Jemec-predstavnici Ceha, kako se oni prijavljajo na razpis in če bi bilo
mogoče, da bi se prijavili pod kakim drugim domačim društvom…)
Podan je bil tudi predlog za naslednjo sejo strokovnega sveta za mladino in sicer: ponedeljek,
13.1.2014 ob 20h v pisarni direktorja JZR.
Seja je bila zaključena ob 22:00.
Zapisala:
Ana Lušina

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

