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Z AP I S NI K
1. konstitutivne seje Komisije za mladinska vprašanja
ki je potekala v sredo, 28. 1. 2015 ob 18:00 uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje

Prisotni člani:

Nino Zajc, Alojz Špec, Janez Zakrajšek, Gregor Lindič, Matej Novak, Andrej
Šeligo, Klavdija Tahan

Odstotni člani:
Ostali prisotni:

Darinka Trdina - vodja oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti
(prihod ob 18.45 uri), Mateja Zupančič - občinska uprava

Sejo je po ustnem pooblastilu župana, Alojzija Kastelica, vodila Klavdija Tahan, članica Komisije,
in ob 18:10 uri ugotovila sklepčnost, saj je bilo na seji prisotnih 7 članov Komisije.
Ga. Tahan je člane Komisije pozvala k umiku, dopolnitvi oziroma spremembi predlaganega
dnevnega reda, ki je bil posredovan z vabilom.
Člani Komisije niso imeli predlogov za dopolnitev oz. spremembo dnevnega reda, zato je ga. Tahan
na glasovanje podala predlagani
DNEVNI RED:
1. Predlaganje ter izvolitev predsednika in namestnika Komisije
2. Evalvacija dosedanjega dela po Programu mladinske dejavnosti za obdobje 2014
- 2016
3. Posvet o prihodnosti prostorov mladinskega centra (ostali potenciali v prostoru)
4. Posvet o možnostih nabave kvalitetnega projektorja
5. Razno

P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 7
ZA so glasovali: 7
PROTI so glasovali: 0
Dnevni red je bil sprejet.

Zapisnik 1. seje Komisije za mladinska vprašanja

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlaganje ter izvolitev predsednika in namestnika Komisije
Ga. Tahan je člane Komisije pozvala k predlogom za predsednika Komisije za mladinska vprašanja.
G. Zajc je povedal, da se je Trebanjski mladinski svet za predsednika odločil predlagati Andreja
Šeliga, ostali člani drugih predlogov za predsednika niso imeli. Ga. Tahan je podala predlog na
glasovanje in predlog je bil sprejet. Za namestnika je bil s strani g. Šelige predlagan g. Matej Novak,
s čimer so se ostali člani strinjali. Ga. Tahan je predlog za namestnika predsednika Komisije za
mladinska vprašanja na glasovanje in tudi ta predlog je bil sprejet.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP:
Člani Komisije za mladinska vprašanja izvolijo za predsednika Komisije za
mladinska vprašanja Andreja Šeliga, za njegovega namestnika pa Mateja
Novaka.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 7
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Evalvacija dosedanjega dela po Programu mladinske dejavnosti za obdobje 2014 - 2016
Ga. Tahan je predlagala, da evalvacijo dosedanjega dela najprej poda ga. Zupančič iz občinske
uprave, nato pa je predala besedo g. Zajcu, ki je predstavil evalvacijo dosedanjega dela po
Programu mladinske dejavnosti, slednje je bilo posredovano kot dopolnilno gradivo k sklicani seji.
Evalvacijo dela s strani občinske uprave je na koncu dopolnila še ga. Zupančič. Med člani Komisije
se je odprla razprava o posameznih aktivnostih in ciljih programa. Po končani razpravi je ga. Tahan
oblikovala sklep.
Ga. Tahan je podala na glasovanje naslednji
SKLEP:
Komisija za mladinska vprašanja je seznanjena z evalvacijo dosedanjega dela
po Programu mladinske dejavnosti za obdobje 2014 -2016.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 7
ZA so glasovali: 7
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
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K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Posvet o prihodnosti prostorov mladinskega centra (ostali potenciali v prostoru)
Člani Komisije so predlagali, da se TREMS v sodelovanju z občinsko upravo zadolži za sestavo
popisa prostorskih potreb TREMS-a in preučitev potencialnih možnih prostorov v Trebnjem in bližnji
okolici, ter gradivo v obravnavo predloži na naslednji seji. Komisiji se je ob 18:45 uri pridružila ga.
Trdina, ki se je za zamudo opravičila in čestitala novemu predsedniku Komisije. Ga. Trdina je prosila
za besedo in ker se ji je beseda predala, je ga. Trdina povedala, da bo z mesecem februarjem 2015
delo v občinski upravi nastopila nova javna delavka, ki bo od ge. Zupančič prevzela delo na področju
mladinske dejavnosti. Ga. Trdina je nadalje opozorila, da je Komisija posvetovalno telo občinskega
sveta, ki mu mora občinska uprava ob sklicu seje predložiti gradivo, da ga le-ta preuči. Na sejah
člani Komisije k temu gradivu podajo mnenje in sprejmejo, dopolnijo ali zavrnejo s strani občinske
uprave predhodno oblikovane sklepe. Ker gradivo predhodno ni bilo predloženo in sklepi ne
oblikovani je ga. Trdina predlagala, da se sklepi na tej seji ne sprejemajo in da seja do konca poteka
v obliki razprave. Ga. Tahan je člane pozvala k dopolnitvam in ker dopolnitev ni bilo, je prešla k
naslednji točki.
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Posvet o možnostih nabave kvalitetnega projektorja
G. Šeligo je na kratko predstavil možnosti, ki jih ponuja nabava kvalitetnega projektorja in povedal,
da je projekt v ustni fazi dogovora. Dodal je še, da se cene takšnega projektorja gibljejo okoli
15.000,00 EUR. Člani Komisije so predlagali, da TREMS do naslednje seje naredi pisen seznam
možnosti uporabe projektorja in zbere ponudbe oziroma predračune, s čimer so se ostali člani
strinjali.
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razno.
Pod točko Razno so člani Komisije odprli krajšo razpravo o problematiki nezainteresiranosti mladih
v mestu Trebnje za sodelovanje pri različnih aktivnostih, ki jih pripravljajo mladinske organizacije,
in ugotovili, da bo potrebno pripraviti strategijo o tem, kako pritegniti večje število mladih k
sodelovanju v mladinskih organizacijah, predvsem v Trebanjskem mladinskem svetu.

Ker nadaljnje razprave ni bilo, je ga. Tahan ob 19:08 zaključila sejo.

Zapisala:
Mateja Zupančič l.r.
strokovna sodelavka za evropske zadeve

Andrej Šeligo I.r.
predsednik

3

