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JAVNO POVABILO 

za zbiranje predlogov za člane in članice Sveta za mlade 

 

Občina Hrastnik na podlagi strategije za mlade vabi k oddaji predlogov za člane in članice 

Sveta za mlade.  

 

Strategija za mlade je dokument, ki ga je oblikoval Mladinski center Hrastnik. Dokument 

strukturirano vsebinsko in finančno začrtuje delovanje Občine Hrastnik na področju mladine.  

Pri pripravi so raziskovali želje in potrebe mladih z različnih področij življenja in dela v 

občini ter analizirali obstoječe stanje na področju mladine v Hrastniku.  

 

Naš skupen cilj je strategijo za mlade zasnovati kot praktičen in uresničljiv dokument, kot 

orodje namenjeno spodbujanju dejavnosti mladih, ki bo pomagalo iz kvantitete ponudbe 

zagotoviti kvaliteto ter ciljno usmeriti razvoj dejavnosti za mlade v Hrastniku.  

 

Občina Hrastnik kot prvi ukrep ustanavlja posvetovalno telo za področje mladih na občinski 

ravni. Da bi zagotovili pogoje za sodelovanje mladih pri odločanju o zadevah, ki vplivajo na 

njihovo življenje in delo v lokalni skupnosti, je ključno, da posvetovalno telo sestavljajo 

predvsem slednji. Svet za mlade bo tako tudi dokončno oblikoval in potrdil strategijo ter bdel 

nad realizacijo ciljev in izvajanjem zastavljenih nalog na področju mladine v prihodnjih letih. 

 

Če ste stari od 15-29 let in želite, da se vaš glas in glas mladih slišita in upoštevata, če 

torej želite sodelovati v Svetu za mlade, nam pošljite vaše osnovne podatke (ime, 

priimek, naslov, starost) in kratko predstavitev/obrazložitev kandidature. Za predloge 

ni predpisan poseben obrazec, pričakujemo tudi predloge različnih društev in 

organizacij, ki delujejo v naši občini.   
 

Predloge za člane Sveta nam posredujte do 25. 4. 2019 do 12.00  na elektronski naslov: 

povezani@hrastnik.si ali po pošti: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, s 

pripisom ''Svet za mlade – predlogi za člane''.  
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