ZAPISNIK
zajedničkog sastanka Savjeta mladih Grada Vodica,
Gradonačelnika i Predsjednika Gradskog vijeća
Sjednica je održana 25. siječnja 2016. u vijećnici u zgradi Gradske uprave Grada Vodica s početkom u
12.00 sati.
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Branka Juričev Martinčev, Gradonačelnik
Danijel Lasan Zorobabel, Predsjednik Gradskog vijeća
Marselo Mitrović-Matić, Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti i opće poslove
Sami Bach Khojah, Predsjednik Savjeta mladih
Franko Skočić, član
Šime Šunjerga, član
Matija Strikoman, član
Antonio Ivas, član
Barbara Juričev, član

ODSUTNI:
1. Ivan Klarendić, član
DNEVNI RED:
1. Rasprava o realizaciji programa Savjeta mladih Grada Vodica

Točka 1.
GĎa Gradonačelnica pozdravila je prisutne.
Bile su brojne teme o kojima se pričalo.
Gradonačelnica i Predsjednik Gradskog vijeća pohvalili su aktivan rad i zalaganje savjeta mladih, te ih
savjetovali da više objavljuju svoje aktivnosti na portalu „Info - Vodice „ kako bi graĎani bili
upoznati s njihovim aktivnostima.
Gradonačelnica je naglasila da imaju financijsku podršku od Grada Vodica za svoje aktivnosti.
TakoĎer su se dogovarali o terminu održavanja projekta „ Igre mladih“. Okvirno je dogovoren termin
izmeĎu 17. i 19. lipnja 2016.
Zaključak : Do sljedećeg okupljanja koje će se održati u naredna tri mjeseca , članovi Savjeta mladih
dužni su utvrditi točan datum održavanja navedenog projekta, koji će se iskristalizirati nakon
razgovora sa svim udrugama koje sudjeluju u navedenom projektu.
Predsjednik Savjeta mladih je iznio da će koristiti kompetencije svog člana Šime Šunjerge za
promoviranje zdravog načina prehrane i sporta u školama.
Zaključak : Navedeno predavanje će se održati početkom školske 2016/2017. godine.
Predsjednik Gradskog vijeća je upoznao članove Savjeta mladih o akciji „ Mrdakovica“ u kojoj će
sudjelovati članovi raznih udruga sa područja Grada Vodica.
Zaključak : Savjet mladih će obavijestiti sve svoje članove da sudjeluju u akciji.
Po upitu Gradonačelnice o planiranom vremenu održavanja projekta „ Oskar Znanja „ , svi prisutni na
sastanku su se usuglasili kako je najprikladnije vrijeme početak školske godine.

Zaključak : Projekt će se održati početkom školske godine 2016/2017.

Sjednica je zaključena u 12.30 sati.
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