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Z AP I S N I K
4. seje Komisije za mladinska vprašanja
ki je potekala v četrtek, 28. 9. 2017 ob 17. uri v mali sejni sobi Občine Trebnje

Prisotni člani:

Andrej Šeligo, Nino Zajc, Matej Novak, Miha Zupančič, mag. Janez
Zakrajšek, Alojz Špec,

Odstotni člani:

mag. Klavdija Tahan

Ostali prisotni:

Irena Žužek, občinska uprava

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev predlaganega dnevnega reda
Sejo je vodil predsednik, Andrej Šeligo, ki je pozdravil prisotne in ugotovil sklepčnost, saj je
prisotnih pet članov Komisije. Prisotne je pozval k dopolnitvi dnevnega reda. Predloga za
dopolnitev ni podal nihče, zato je podal na glasovanje naslednji dnevni red:
PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1.
2.
3.
4.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev predlaganega dnevnega reda
Potrditev zapisnika 3. seje z dne 9. 3. 2017
Predlog programa mladinske dejavnosti za obdobje 2017-2019
Razno

P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 5
ZA so glasovali: 5
PROTI so glasovali: 0
Dnevni red je bil sprejet.

Zapisnik 3. seje Komisije za mladinska vprašanja

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Potrditev zapisnika 3. seje z dne 9. 3. 2017

Predsednik je pozval prisotne k podaji pripomb na zapisnik konstitutivne seje in ugotovil, da
pripomb ni ter podal na glasovanje
SKLEP:
Zapisnik 3. seje Komisije za mladinska vprašanja z dne 9. 3. 2017 se
potrdi.

Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

g l a s o va n j u :
5
5
0

Sklep je bil sprejet.
Ob 17:10 se je seji pridružil Alojz Špec.
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog programa mladinske dejavnosti za obdobje 2017-2019
Obrazložitev predloga je podal Nino Zajc, ki je poudaril, da je tokratni predlog Programa mladinske
dejavnosti 2017 – 2019 že drugi, prvič je bil Program mladinske dejavnosti 2014 – 2016 sprejet po
določbah Odloka o mladini v Občini Trebnje, ki ga je Občinski svet sprejel v oktobru 2013.
Glede na ugotovitve iz evalvacije Programa mladinske dejavnosti 2014 – 2016, so v
obravnavanem predlogu Programa 2017 – 2019 poudarjena nekatera področja, zlasti prostorska
problematika mladinskih organizacij oz. pomanjkanje mladinske infrastrukture, neformalno
izobraževanje mladih, zaposlovanje v mladinskih organizacijah, dejavnosti za zdravje in boljše
počutje mladih. Omenil je trim stezo Cviblje, ki naj bi jo Občina Trebnje v sodelovanju s Krajevno
skupnostjo Trebnje, dokončala. Tudi na področju informiranja še ni bil realiziran projekt
»oglaševalske površine«. Mladi so podali predlog treh lokacij.
Predlogu Programa mladinske dejavnosti za obdobje 2017 – 2019 je priložen Letni delovni načrt
mladinskih organizacij za leto 2017, ki ga je pripravil Trems.
Glede na sklep prejšnje seje, da bo Trems spodbudil povezovanje z mladimi v krajevnih skupnostih
izven Trebnjega, so bila prizadevanja kar dvakrat neuspešna. Odzvala se je le KS Čatež. Vendar
bo Trems poskusil ponovno in bi ob koncu leta uspeli izvesti povezovalni projekt.
Po predstavitvi Predloga programa in Letnega delovnega načrta je mag. Zakrajšek predlagal, da
se v točko 6.4 doda tudi potreba po ureditvi sprehajalne poti. Predsednik je menil, da bi že
izgradnja trim steze v bistvu pomenila tudi pridobitev sprehajalne poti. Pot bi bila dolga približno 6
km. Zato bodo predlog Programa ustrezno dopolnili.
Po razpravi, v kateri so sodelovali vsi prisotni, je predsednik podal na glasovanje
SKLEP:
Komisija za mladinska vprašanja se je seznanila in potrdila predlog Programa
mladinske dejavnosti 2017-2019.
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P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razno
Predsednik je prisotne seznanil z idejo nadgradnje stavbe CIK-a na Kidričevi ulici 2, s katero bi
pridobili prostor za mladinski center. Tu je zelo pomembna vloga KŠOT-a, ki bi bil soinvestitor.
Najprej pa bodo dali izdelat statično presojo objekta.
Miha Zupančič je omenil, da je to že stara ideja. Tudi nekatera društva so zainteresirana, npr.
taborniki.
Matej Novak je predlagal, da bi skupaj s predstavniki občine obiskali nekatere mladinske centre v
Sloveniji, ki so primeri dobre prakse. Govorili so tudi z Matejo Zupančič, MRC, glede možnosti
financiranja investicije iz razpisa.
Beseda je tekla tudi o novo objavljenih razpisih JSKD za izobraževanje mladin na področju kulture
in za zaposlovanje mladih brezposelnih na področju kulture. Trems se je obvezal, da bo oba
razpisa posredoval vsem mladinskim društvom.
Pedsednik je sejo ob17:55 zaključil.

Zapisala:
Irena Žužek, univ. dipl. soc.
Svetovalka I

Andrej Šeligo, I.r.
Predsednik
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